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Amendamentul 32
Veronika Vrecionová

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI
de instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei)

Propunere de respingere a propunerii 
Comisiei de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI
de instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei)
Propunerea Comisiei este respinsă.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu a putut, prin forța lucrurilor, să ia în considerare impactul 
pandemiei de COVID-19 și pe cel al crizei provocate de aceasta. Recesiunea din mai multe 
sectoare economice implică reducerea în sine a emisiilor de gaze cu efect de seră, fără nicio 
intervenție survenită prin eforturi depuse pe plan legislativ. UE trebuie, mai întâi, să își 
revină înainte de a înfrunta o nouă provocare legată de Legea europeană a climei.

Sectorul agricol și cel agroalimentar au fost lovite de pandemie. Existența unui număr mare 
de agricultori și întreprinderi în domeniul agroalimentar este pusă în pericol, iar aceștia se 
confruntă cu probleme de ordin bugetar. Prin urmare, crearea unor probleme suplimentare 
pentru aceștia va însemna mai multe falimente.

Amendamentul 33
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de 
instituire a cadrului pentru o politică de 
mediu rațională în urma crizei provocate 
de coronavirus
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europeană a climei) (Modificarea de la regulament la directivă 
se aplică întregului text. Adoptarea 
acestui amendament necesită efectuarea 
tuturor modificărilor corespunzătoare în 
restul textului.)

Or. en

Amendamentul 34
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a cadrului pentru realizarea 
reducerii ireversibile și progresive a 
amprentei ecologice a Uniunii și de 
modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1999 (Legea europeană a climei)

Or. fr

Amendamentul 35
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 și a 
Regulamentului (UE) 2018/841 (Legea 
europeană a climei)
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Amendamentul 36
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Criza provocată de coronavirus a 
condus la o situație de urgență la nivel 
mondial și la o recesiune economică de o 
amploare fără precedent. În acest stadiu, 
este imposibil să se facă o estimare 
rezonabilă cu privire la amploarea reală a 
crizei provocate de coronavirus pentru 
statele membre individuale și economiile 
acestora. Prin urmare, statele membre ale 
UE și instituțiile UE trebuie să 
revizuiască, să pună sub semnul întrebării 
și, dacă este necesar, să adapteze toate 
politicile existente. Aceasta include, de 
asemenea, politica de mediu a statelor 
membre ale UE și a instituțiilor UE, 
cunoscută în prezent drept „politica 
privind clima”, care utilizează scenariile 
cele mai pesimiste bazate pe modele 
referitoare la viitorul îndepărtat. Este 
imperativ să se revină la o politică de 
mediu rațională, care, în armonie cu 
respectarea naturii, să asigure dezvoltarea 
economică, inovarea și prosperitatea și să 
garanteze locuri de muncă pentru 
cetățeni, securitatea aprovizionării și 
sănătatea. În acest context, ar trebuie să 
se țină seama de faptul că în statele 
membre ale UE, cu economiile lor 
avansate până în prezent, aerul, solul, apa 
și calitatea alimentelor sunt mai bune 
decât au fost de câteva secole și speranța 
de viață a crescut în mod continuu 20a. O 
politică de mediu rațională centrată pe 
oameni menține și nu distruge cadrul 
unei economii sociale de piață care 
garantează antreprenoriatul liber, 
concurența și inovarea. În consecință, 
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proiectul intitulat inițial „Legea 
europeană a schimbărilor climatice” ar 
trebui redenumit „Directiva de instituire a 
cadrului pentru o politică de mediu 
rațională în urma crizei provocate de 
coronavirus”, iar obiectivele sale ar trebui 
adaptate astfel cum se precizează în 
partea dispozitivă.
_________________
20a Conform Eurostat, speranța de viață în 
statele membre ale UE (UE-27) a crescut 
de la 77,7 ani la 81 de ani în perioada 
2002-2018.

Or. en

Amendamentul 37
Sylvia Limmer, Ivan David

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, în opinia sa, 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. Cu toate acestea, strategia 
Comisiei trebuie reevaluată. În 
Comunicările Comisiei COM (2019) 285 
din 18.6.2019 și COM (2020) 21 din 
14.1.2020, Comisia însăși a afirmat că, în 
conformitate cu Acordul de la Paris, 
realizarea obiectivelor până în 2030 ar 
necesita investiții suplimentare de 260 de 
miliarde de euro pe an20a, în timp ce o 
înăsprire a obiectivelor în sensul așa-
numitului „Pact verde” ar necesita și mai 
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multe investiții, astfel cum se menționează 
în continuare: „Planul anunțat în Pactul 
ecologic european de a stabili obiective 
mai ambițioase în UE privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
2030 va duce la nevoi și mai mari de 
investiții. Analiza aprofundată în sprijinul 
viziunii strategice pe termen lung a 
Comisiei pentru o economie a UE neutră 
din punct de vedere climatic a arătat deja 
că trecerea la o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon poate necesita 
investiții suplimentare de până la 2 % din 
PIB până în 2040. Este posibil ca 
investițiile să fie necesare mai devreme, 
pentru a atinge obiective mai ambițioase 
până în 2030”21a. În plus, Comisia 
estimează că producția economică a 
statelor membre ale UE va scădea cu cel 
puțin 7 % în 2020 ca urmare a crizei 
provocate de coronavirus22a. Având în 
vedere propriile evaluări ale Comisiei, 
este clar că actuala „politică privind 
clima” ar scăpa total de sub control din 
punct de vedere financiar. În plus, 
Comisia urmărește 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.

_________________ _________________
19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.
20a Comunicarea Comisiei – Uniți în 
realizarea uniunii energetice și a 
acțiunilor climatice – Stabilirea bazelor 
pentru o tranziție de succes către o 
energie curată, COM(2019)285 din 18 
iunie 2019, și Comunicarea Comisiei – 
Planul de investiții pentru o Europă 
durabilă – Planul de investiții din cadrul 
Pactului ecologic european, COM(2020) 
21 din 14 ianuarie 2020.
21a Comunicarea Comisiei – Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă – 
Planul de investiții din cadrul Pactului 
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ecologic european, COM(2020) 21 din 14 
ianuarie 2020.
22a Previziuni economice europene, 
primăvara anului 2020

Or. en

Amendamentul 38
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 nu ar trebui să existe 
emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 
și în care creșterea economică ar trebui 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, fără a compromite 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă. În același timp, această tranziție 
trebuie să fie justă și incluzivă, fără a lăsa 
pe nimeni în urmă, incluzând zonele sau 
comunitățile urbane, rurale, insulare și 
montane.

_________________ _________________
19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

Or. it
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Amendamentul 39
Balázs Hidvéghi

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, fără a lăsa pe nimeni în urmă. 
Totuși, această tranziție ar trebui să 
asigure o abordare echilibrată în ceea ce 
privește cele trei dimensiuni ale 
sustenabilității – socială, de mediu și 
economică.

_________________ _________________
19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

Or. en

Amendamentul 40
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propunere de regulament
Considerentul 1
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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, fără a lăsa pe nimeni în urmă, în 
special în zonele rurale, montane și 
ultraperiferice.

_________________ _________________
19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

Or. fr

Amendamentul 41
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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 

(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 
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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.

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, concentrându-se mai ales 
asupra cetățenilor care locuiesc în zone 
rurale și îndepărtate și fără a lăsa, prin 
urmare, pe nimeni în urmă.

_________________ _________________
19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

Or. en

Amendamentul 42
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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, fără a lăsa pe nimeni în urmă, 
acordând, de asemenea, o atenție 
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deosebită zonelor rurale.

_________________ _________________
19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

Or. en

Amendamentul 43
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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, fără a lăsa pe nimeni în urmă, în 
special persoanele care locuiesc în zone 
rurale.

_________________ _________________
19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

Or. en
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Amendamentul 44
Anne Sander

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, fără a lăsa pe nimeni în urmă, 
inclusiv în zonele rurale.

_________________ _________________
19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

Or. fr

Amendamentul 45
Mazaly Aguilar

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În contextul crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, unele obiective 
și instrumente incluse în Pactul verde 
european pot fi afectate în mod 
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semnificativ. În acest sens, Comisia ar 
trebui să elaboreze periodic un raport și o 
evaluare detaliată a impactului crizei 
economice asupra obiectivelor tuturor 
inițiativelor legislative care decurg din 
Pactul verde.

Or. es

Amendamentul 46
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul special al Grupului 
interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC) referitor la impactul 
încălzirii globale cu 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale și direcțiile conexe de 
evoluție a emisiilor de gaze cu efect de seră 
la nivel mondial20 oferă o bază științifică 
solidă pentru combaterea schimbărilor 
climatice și ilustrează necesitatea 
intensificării acțiunilor de combatere a 
schimbărilor climatice. Raportul confirmă 
faptul că emisiile de gaze cu efect de seră 
trebuie să fie reduse de urgență și că 
schimbările climatice trebuie să fie 
limitate la 1,5 °C, în special pentru a 
reduce probabilitatea unor fenomene 
meteorologice extreme. Raportul de 
evaluare globală al Platformei 
interguvernamentale științifico-politice 
privind biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice (IPBES) 201921 a demonstrat 
declinul la nivel mondial al biodiversității, 
schimbările climatice fiind, ca importanță, 
al treilea factor răspunzător de declinul 
biodiversității22.

(2) Este important să se sublinieze 
faptul că Grupul interguvernamental 
privind schimbările climatice (IPCC) își 
desfășoară activitatea conform propriei 
agende politice. Acest lucru se poate 
observa, de exemplu, în Raportul special 
al IPCC referitor la impactul încălzirii 
globale cu 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale și direcțiile conexe de 
evoluție a emisiilor de gaze cu efect de seră 
la nivel mondial20. Potrivit acestui raport, 
emisiile de gaze cu efect de seră trebuie să 
fie reduse de urgență pentru a limita 
creșterea temperaturii la 1,5 °C și pentru a 
reduce probabilitatea unor fenomene 
meteorologice extreme. Aceste concluzii 
au fost puse sub semnul întrebării în 
cadrul Declarației europene privind clima 
din 18 octombrie 2019, semnată de peste 
500 de oameni de știință21a care nu 
consideră că există o urgență climatică 
precum cea afirmată de Parlamentul 
European la 28 octombrie 201922a. La 
rândul său, Raportul de evaluare globală al 
Platformei interguvernamentale științifico-
politice privind biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice (IPBES) 201921 remarcă 
declinul la nivel mondial al biodiversității, 
menționând că schimbările climatice sunt, 
ca importanță, al treilea factor răspunzător 
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de declinul biodiversității22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Încălzirea globală cu 
1,5 °C. Un Raport special al IPCC referitor 
la impactul încălzirii globale cu 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale și la căile 
globale conexe de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, în contextul întăririi 
răspunsului global la amenințarea 
schimbărilor climatice, al dezvoltării 
sustenabile și al eforturilor de eradicare a 
sărăciei [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-
O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor și T. 
Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Încălzirea globală cu 
1,5 °C. Un Raport special al IPCC referitor 
la impactul încălzirii globale cu 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale și la căile 
globale conexe de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, în contextul întăririi 
răspunsului global la amenințarea 
schimbărilor climatice, al dezvoltării 
sustenabile și al eforturilor de eradicare a 
sărăciei [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-
O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor și T. 
Waterfield (eds.)].

21 IPBES, 2019: Evaluare globală a 
biodiversității și a serviciilor ecosistemice.

21 IPBES, 2019: Evaluare globală a 
biodiversității și a serviciilor ecosistemice.
21a https://clintel.nl/wp-
content/uploads/2019/10/European-
Climate-Declaration-Oslo-18-October-
2019.pdf 

22 Raportul Agenției Europene de Mediu 
intitulat „Mediul european – starea și 
perspectiva 2020” (Luxemburg: Oficiul 
pentru Publicații al UE, 2019).

22 Raportul Agenției Europene de Mediu 
intitulat „Mediul european – starea și 
perspectiva 2020” (Luxemburg: Oficiul 
pentru Publicații al UE, 2019).
22a P9_TA(2019)0078, Rezoluția 
Parlamentului European din 28 
noiembrie 2019 referitoare la urgența 
climatică și de mediu (2019/2930(RSP))

Or. en

Amendamentul 47
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul special al Grupului (2) Raportul special al Grupului 
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interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC) referitor la impactul 
încălzirii globale cu 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale și direcțiile conexe de 
evoluție a emisiilor de gaze cu efect de seră 
la nivel mondial20 oferă o bază științifică 
solidă pentru combaterea schimbărilor 
climatice și ilustrează necesitatea 
intensificării acțiunilor de combatere a 
schimbărilor climatice. Raportul confirmă 
faptul că emisiile de gaze cu efect de seră 
trebuie să fie reduse de urgență și că 
schimbările climatice trebuie să fie limitate 
la 1,5 °C, în special pentru a reduce 
probabilitatea unor fenomene 
meteorologice extreme. Raportul de 
evaluare globală al Platformei 
interguvernamentale științifico-politice 
privind biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice (IPBES) 201921 a demonstrat 
declinul la nivel mondial al biodiversității, 
schimbările climatice fiind, ca importanță, 
al treilea factor răspunzător de declinul 
biodiversității.22

interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC) referitor la impactul 
încălzirii globale cu 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale și direcțiile conexe de 
evoluție a emisiilor de gaze cu efect de seră 
la nivel mondial20 oferă o bază științifică 
solidă pentru combaterea schimbărilor 
climatice și ilustrează necesitatea 
intensificării acțiunilor de combatere a 
schimbărilor climatice. Raportul confirmă 
faptul că emisiile de gaze cu efect de seră 
trebuie să fie reduse de urgență și că 
schimbările climatice trebuie să fie limitate 
la 1,5 °C, în special pentru a reduce 
probabilitatea unor fenomene 
meteorologice extreme. Raportul de 
evaluare globală al Platformei 
interguvernamentale științifico-politice 
privind biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice (IPBES) 201921 a subliniat că 
utilizarea durabilă a naturii va fi esențială 
pentru adaptarea la perturbarea 
antropogenă periculoasă a sistemului 
climatic și atenuarea acesteia și a 
demonstrat declinul la nivel mondial al 
biodiversității, schimbările climatice fiind, 
ca importanță, al treilea factor răspunzător 
de declinul biodiversității.22

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Încălzirea globală cu 
1,5 °C. Un Raport special al IPCC referitor 
la impactul încălzirii globale cu 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale și la căile 
globale conexe de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, în contextul întăririi 
răspunsului global la amenințarea 
schimbărilor climatice, al dezvoltării 
sustenabile și al eforturilor de eradicare a 
sărăciei [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-
O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor și T. 
Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Încălzirea globală cu 
1,5 °C. Un Raport special al IPCC referitor 
la impactul încălzirii globale cu 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale și la căile 
globale conexe de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, în contextul întăririi 
răspunsului global la amenințarea 
schimbărilor climatice, al dezvoltării 
sustenabile și al eforturilor de eradicare a 
sărăciei [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-
O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor și T. 
Waterfield (eds.)].

21 IPBES, 2019: Evaluare globală a 
biodiversității și a serviciilor ecosistemice.

21 IPBES, 2019: Evaluare globală a 
biodiversității și a serviciilor ecosistemice.
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22 Raportul Agenției Europene de Mediu 
intitulat „Mediul european – starea și 
perspectiva 2020” (Luxemburg: Oficiul 
pentru Publicații al UE, 2019).

22 Raportul Agenției Europene de Mediu 
intitulat „Mediul european – starea și 
perspectiva 2020” (Luxemburg: Oficiul 
pentru Publicații al UE, 2019).

Or. en

Amendamentul 48
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul special al Grupului 
interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC) referitor la impactul 
încălzirii globale cu 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale și direcțiile conexe de 
evoluție a emisiilor de gaze cu efect de seră 
la nivel mondial20 oferă o bază științifică 
solidă pentru combaterea schimbărilor 
climatice și ilustrează necesitatea 
intensificării acțiunilor de combatere a 
schimbărilor climatice. Raportul confirmă 
faptul că emisiile de gaze cu efect de seră 
trebuie să fie reduse de urgență și că 
schimbările climatice trebuie să fie limitate 
la 1,5 °C, în special pentru a reduce 
probabilitatea unor fenomene 
meteorologice extreme. Raportul de 
evaluare globală al Platformei 
interguvernamentale științifico-politice 
privind biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice (IPBES) 201921 a demonstrat 
declinul la nivel mondial al biodiversității, 
schimbările climatice fiind, ca importanță, 
al treilea factor răspunzător de declinul 
biodiversității22.

(2) Raportul special al Grupului 
interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC) referitor la impactul 
încălzirii globale cu 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale și direcțiile conexe de 
evoluție a emisiilor de gaze cu efect de seră 
la nivel mondial20 oferă o bază științifică 
solidă pentru combaterea schimbărilor 
climatice și ilustrează necesitatea 
intensificării acțiunilor de combatere a 
schimbărilor climatice. Raportul confirmă 
faptul că emisiile de gaze cu efect de seră 
trebuie să fie reduse de urgență și că 
schimbările climatice trebuie să fie limitate 
la 1,5 °C, în special pentru a reduce 
probabilitatea unor fenomene 
meteorologice extreme. Raportul de 
evaluare globală al Platformei 
interguvernamentale științifico-politice 
privind biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice (IPBES) 201921 a demonstrat 
declinul la nivel mondial al biodiversității, 
schimbările climatice fiind, ca importanță, 
al treilea factor răspunzător de declinul 
biodiversității și al ecosistemelor.22

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Încălzirea globală cu 
1,5 °C. Un Raport special al IPCC referitor 
la impactul încălzirii globale cu 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale și la căile 
globale conexe de reducere a emisiilor de 

20 IPCC, 2018: Încălzirea globală cu 
1,5 °C. Un Raport special al IPCC referitor 
la impactul încălzirii globale cu 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale și la căile 
globale conexe de reducere a emisiilor de 
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gaze cu efect de seră, în contextul întăririi 
răspunsului global la amenințarea 
schimbărilor climatice, al dezvoltării 
sustenabile și al eforturilor de eradicare a 
sărăciei [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-
O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor și T. 
Waterfield (eds.)].

gaze cu efect de seră, în contextul întăririi 
răspunsului global la amenințarea 
schimbărilor climatice, al dezvoltării 
sustenabile și al eforturilor de eradicare a 
sărăciei [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-
O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor și T. 
Waterfield (eds.)].

21 IPBES, 2019: Evaluare globală a 
biodiversității și a serviciilor ecosistemice.

21 IPBES, 2019: Evaluare globală a 
biodiversității și a serviciilor ecosistemice.

22 Raportul Agenției Europene de Mediu 
intitulat „Mediul european – starea și 
perspectiva 2020” (Luxemburg: Oficiul 
pentru Publicații al UE, 2019).

22 Raportul Agenției Europene de Mediu 
intitulat „Mediul european – starea și 
perspectiva 2020” (Luxemburg: Oficiul 
pentru Publicații al UE, 2019).

Or. en

Amendamentul 49
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Ecuația lui Kaya, utilizată de 
IPCC pentru a evalua evoluția emisiilor 
de CO2, arată clar faptul că emisiile de 
CO2 depind de un nivel mediu de trai, de 
intensitatea energetică raportată la PIB și 
de conținutul de CO2 al energiei. Nu este 
realist să ne bazăm doar pe reducerea 
intensității energetice sau a conținutului 
de CO2 al energiei pentru a realiza o așa-
numită „neutralitate climatică”; cu alte 
cuvinte, acest obiectiv ar necesita o 
reducere foarte mare a PIB-ului.

Or. en

Amendamentul 50



AM\1206211RO.docx 19/156 PE652.514v01-00

RO

Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stabilirea unui obiectiv pe termen 
lung este esențială pentru transformarea 
economică și societală, pentru crearea de 
locuri de muncă, pentru creșterea 
economică și atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, precum și pentru luarea 
unor măsuri echitabile și eficiente din 
punctul de vedere al costurilor în direcția 
atingerii obiectivului de temperatură 
prevăzut în Acordul de la Paris din 2015 
privind schimbările climatice, aprobat în 
cadrul celei de a 21-a sesiuni a 
Conferinței părților la Convenția-cadru a 
Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice („Acordul de la Paris”).

eliminat

Or. en

Amendamentul 51
Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stabilirea unui obiectiv pe termen 
lung este esențială pentru transformarea 
economică și societală, pentru crearea de 
locuri de muncă, pentru creșterea 
economică și atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, precum și pentru luarea 
unor măsuri echitabile și eficiente din 
punctul de vedere al costurilor în direcția 
atingerii obiectivului de temperatură 
prevăzut în Acordul de la Paris din 2015 
privind schimbările climatice, aprobat în 
cadrul celei de a 21-a sesiuni a Conferinței 

(3) Stabilirea unui obiectiv pe termen 
lung este esențială pentru transformarea 
economică și societală, pentru crearea de 
locuri de muncă, pentru creșterea 
economică și atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, precum și pentru 
asigurarea unei tranziții echitabile și 
eficiente din punctul de vedere al costurilor 
în direcția atingerii obiectivului de 
temperatură prevăzut în Acordul de la Paris 
din 2015 privind schimbările climatice, 
aprobat în cadrul celei de a 21-a sesiuni a 
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părților la Convenția-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice 
(„Acordul de la Paris”).

Conferinței părților la Convenția-cadru a 
Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice („Acordul de la Paris”).

Or. en

Amendamentul 52
Anne Sander

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stabilirea unui obiectiv pe termen 
lung este esențială pentru transformarea 
economică și societală, pentru crearea de 
locuri de muncă, pentru creșterea 
economică și atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, precum și pentru luarea 
unor măsuri echitabile și eficiente din 
punctul de vedere al costurilor în direcția 
atingerii obiectivului de temperatură 
prevăzut în Acordul de la Paris din 2015 
privind schimbările climatice, aprobat în 
cadrul celei de a 21-a sesiuni a Conferinței 
părților la Convenția-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice 
(„Acordul de la Paris”).

(3) Stabilirea unui obiectiv pe termen 
lung este esențială pentru transformarea 
economică și societală, pentru menținerea 
locurilor de muncă existente și crearea 
unora noi, pentru creșterea economică și 
atingerea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, 
precum și pentru luarea unor măsuri 
echitabile și eficiente din punctul de vedere 
al costurilor în direcția atingerii 
obiectivului de temperatură prevăzut în 
Acordul de la Paris din 2015 privind 
schimbările climatice, aprobat în cadrul 
celei de a 21-a sesiuni a Conferinței 
părților la Convenția-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice 
(„Acordul de la Paris”).

Or. fr

Amendamentul 53
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 

(4) Convenția-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice 
(„Acordul de la Paris”) a fost semnată de 
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2 °C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23 și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24 și a asigurării 
faptului că fluxurile de finanțare sunt 
coerente cu o traiectorie către o dezvoltare 
cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu 
efect de seră și rezilientă la schimbările 
climatice25.

statele membre ale UE și de UE în calitate 
de organizație supranațională și, ca 
urmare a acestui fapt și a contribuțiilor 
stabilite la nivel național (CSN) care au 
fost prezentate în acest context, convenția-
cadru are o forță juridică obligatorie, care 
se reflectă, printre altele, în Regulamentul 
(UE) 2018/1999. Acordul de la Paris 
stabilește un obiectiv pe termen lung de 
menținere a creșterii temperaturii globale 
cu mult sub 2 °C peste nivelurile 
preindustriale și de continuare a eforturilor 
de menținere a acestei creșteri la 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale23, în pofida 
dezbaterii științifice în curs care implică 
puncte de vedere diferite cu privire la 
cauzele schimbărilor climatice. Cerința 
Acordului de la Paris de a utiliza fluxurile 
financiare pentru a reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră și de a le reconcilia 
cu o dezvoltare rezilientă la schimbările 
climatice25 trebuie înlocuită cu o politică 
de mediu rațională bazată în special pe 
adaptarea la schimbările climatice, care 
au loc de milioane de ani.

_________________ _________________
23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.
25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

Or. en

Amendamentul 54
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acordul de la Paris stabilește un (4) Acordul de la Paris stabilește un 
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obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 
2 °C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23 și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24 și a asigurării 
faptului că fluxurile de finanțare sunt 
coerente cu o traiectorie către o dezvoltare 
cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu 
efect de seră și rezilientă la schimbările 
climatice25.

obiectiv pe termen lung de continuare a 
eforturilor de menținere a creșterii 
temperaturii globale la 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale 23 și subliniază 
importanța adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24, în special în 
agricultură, unde este necesară aplicarea 
unor soluții agroecologice, nu numai în 
scopul atenuării schimbărilor climatice și 
al adaptării la acestea, ci și în scopul 
menținerii productivității și a 
profitabilității, consolidând totodată 
reziliența și securitatea alimentară a UE, 
precum și a asigurării faptului că fluxurile 
de finanțare sunt coerente cu o traiectorie 
către o dezvoltare cu un nivel scăzut de 
emisii de gaze cu efect de seră și rezilientă 
la schimbările climatice25. În calitatea sa 
de cadru general prin care Uniunea își 
asumă partea care îi revine în mod 
echitabil din efortul global de a limita 
creșterea temperaturii globale la 1,5° C, 
Legea europeană a climei ar trebui să 
asigure faptul că atât Uniunea, cât și 
statele membre contribuie pe deplin la 
atingerea celor trei obiective pe termen 
lung ale Acordului de la Paris.

_________________ _________________
23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

Or. en

Justificare

Tehnicile agronomice agroecologice (AE) utilizează abordări care implică culturi de mai 
multe specii de plante cu biodiversitate ridicată, care, printre altele, absorb carbonul în 
procesul de consolidare a solului: microbiota solului utilizează materie organică și carbon 
din exudatele rădăcinilor pentru a acoperi particulele de sol cu humus (hidrocarburi 
complexe cu lanț lung). Astfel, culturile sunt mai reziliente la fenomene meteorologice 
extreme: rădăcini mai lungi în straturi arabile mai profunde și bine drenate. Meta-analizele 
inter pares demonstrează faptul că practicienii din sectorul agroecologiei se bucură de o mai 
mare productivitate și profitabilitate. A se vedea JD van der Ploeg et al, 2019, Potențialul 
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economic al agroecologiei: Dovezi empirice din Europa (Economic potential of agroecology: 
Empirical evidence from Europe).

Amendamentul 55
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 
2 °C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23 și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24 și a asigurării 
faptului că fluxurile de finanțare sunt 
coerente cu o traiectorie către o dezvoltare 
cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu 
efect de seră și rezilientă la schimbările 
climatice25.

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 
2 °C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23 și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24, care afectează 
sectoare strategice, cum ar fi agricultura 
și sistemele alimentare, și a asigurării 
faptului că fluxurile de finanțare sunt 
coerente cu o traiectorie către o dezvoltare 
cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu 
efect de seră și rezilientă la schimbările 
climatice25.

_________________ _________________
23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

Or. en

Amendamentul 56
Anne Sander

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 
°C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23 și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24 și a asigurării 
faptului că fluxurile de finanțare sunt 
coerente cu o traiectorie către o dezvoltare 
cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu 
efect de seră și rezilientă la schimbările 
climatice25.

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 
°C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23 și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24, consolidând 
reziliența noastră într-un mod care să nu 
pună în pericol producția de alimente, și a 
asigurării faptului că fluxurile de finanțare 
sunt coerente cu o traiectorie către o 
dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de 
gaze cu efect de seră și rezilientă la 
schimbările climatice25.

_________________ _________________
23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

Or. fr

Amendamentul 57
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 
°C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24 și a asigurării 

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 
°C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24, fără a 
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faptului că fluxurile de finanțare sunt 
coerente cu o traiectorie către o dezvoltare 
cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu 
efect de seră și rezilientă la schimbările 
climatice25.

compromite sau a pune în pericol 
producția de alimente și întregul sector 
agricol,  și a asigurării faptului că fluxurile 
de finanțare sunt coerente cu o traiectorie 
către o dezvoltare cu un nivel scăzut de 
emisii de gaze cu efect de seră și rezilientă 
la schimbările climatice25.

_________________ _________________
23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

Or. it

Amendamentul 58
Balázs Hidvéghi

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 
2 °C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23 și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24 și a asigurării 
faptului că fluxurile de finanțare sunt 
coerente cu o traiectorie către o dezvoltare 
cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu 
efect de seră și rezilientă la schimbările 
climatice25.

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 
2 °C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23 și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24 și a asigurării 
faptului că fluxurile de finanțare sunt 
coerente cu o traiectorie către o dezvoltare 
cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu 
efect de seră și rezilientă la schimbările 
climatice25, într-un mod care să nu pună 
în pericol securitatea alimentară.

_________________ _________________
23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
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Acordul de la Paris. Acordul de la Paris.
25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

Or. en

Justificare

Acordul de la Paris recunoaște prioritatea fundamentală a protejării securității alimentare. 
Criza provocată de pandemia de COVID-19 a arătat faptul că agricultura este un sector 
strategic care asigură securitatea alimentară pentru cetățenii noștri.

Amendamentul 59
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 
2 °C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23 și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24 și a asigurării 
faptului că fluxurile de finanțare sunt 
coerente cu o traiectorie către o dezvoltare 
cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu 
efect de seră și rezilientă la schimbările 
climatice25.

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 
2 °C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23 și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice, într-un mod care 
să nu pună în pericol producția 
alimentară,24 și a asigurării faptului că 
fluxurile de finanțare sunt coerente cu o 
traiectorie către o dezvoltare cu un nivel 
scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și 
rezilientă la schimbările climatice25.

_________________ _________________
23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

Or. en
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Amendamentul 60
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 
2 °C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23 și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24 și a asigurării 
faptului că fluxurile de finanțare sunt 
coerente cu o traiectorie către o dezvoltare 
cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu 
efect de seră și rezilientă la schimbările 
climatice25.

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 
2 °C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23 și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice, într-un mod care 
să nu pună în pericol producția 
alimentară,24 și a asigurării faptului că 
fluxurile de finanțare sunt coerente cu o 
traiectorie către o dezvoltare cu un nivel 
scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și 
rezilientă la schimbările climatice25.

_________________ _________________
23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

Or. en

Amendamentul 61
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Michal Wiezik, Álvaro Amaro

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
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creșterii temperaturii globale cu mult sub 
2 °C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23 și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24 și a asigurării 
faptului că fluxurile de finanțare sunt 
coerente cu o traiectorie către o dezvoltare 
cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu 
efect de seră și rezilientă la schimbările 
climatice25.

creșterii temperaturii globale cu mult sub 
2 °C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23 și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24 și a asigurării 
faptului că fluxurile de finanțare sunt 
coerente cu o traiectorie către o dezvoltare 
cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu 
efect de seră și rezilientă la schimbările 
climatice25. În plus, schimbările climatice 
și creșterea temperaturii globale indică o 
vulnerabilitate din ce în ce mai mare la 
deșertificare în Uniunea Europeană în 
ultimii ani.

_________________ _________________
23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

Or. en

Justificare

Deșertificarea în Uniunea Europeană reprezintă o amenințare tot mai mare, care a fost 
menționată și în Raportul nr. 33/2018 al Curții de Conturi Europene.

Amendamentul 62
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acțiunile Uniunii și ale statelor 
membre în domeniul climei au scopul de a 
proteja populația și planeta, bunăstarea, 
prosperitatea, sănătatea, sistemele 
alimentare, integritatea ecosistemelor și 
biodiversitatea de amenințarea pe care o 

(5) Până în prezent, așa-numitele 
acțiuni ale statelor membre și ale Uniunii 
în domeniul climei se bazează pe 
presupunerea că este posibilă 
„protejarea” climei, deseori confundând 
sau echivalând acțiunile legitime și 
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reprezintă schimbările climatice, în 
contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare 
durabilă și în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris, precum 
și de a maximiza prosperitatea în limitele 
resurselor planetei și de a spori reziliența 
și a reduce vulnerabilitatea societății la 
schimbările climatice.

necesare împotriva poluării mediului cu 
„protejarea” climei. Aceste acțiuni ar 
trebui să aibă scopul de a proteja 
societatea, populația, sănătatea, sistemele 
alimentare, integritatea ecosistemelor și 
biodiversitatea prin diseminarea 
bunăstării, a prosperității și a dezvoltării 
economice, sporind capacitățile acestora 
de a se adapta la schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 63
Anne Sander

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acțiunile Uniunii și ale statelor 
membre în domeniul climei au scopul de a 
proteja populația și planeta, bunăstarea, 
prosperitatea, sănătatea, sistemele 
alimentare, integritatea ecosistemelor și 
biodiversitatea de amenințarea pe care o 
reprezintă schimbările climatice, în 
contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare 
durabilă și în vederea atingerii obiectivelor 
Acordului de la Paris, precum și de a 
maximiza prosperitatea în limitele 
resurselor planetei și de a spori reziliența și 
a reduce vulnerabilitatea societății la 
schimbările climatice.

(5) Acțiunile Uniunii și ale statelor 
membre în domeniul climei au scopul de a 
proteja populația și planeta, bunăstarea, 
prosperitatea, sănătatea, agricultura 
Uniunii și sistemele alimentare, 
integritatea ecosistemelor și biodiversitatea 
de amenințarea pe care o reprezintă 
schimbările climatice, în contextul Agendei 
2030 pentru dezvoltare durabilă și în 
vederea atingerii obiectivelor Acordului de 
la Paris, precum și de a maximiza 
prosperitatea în limitele resurselor planetei 
și de a spori reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea societății la schimbările 
climatice. Cu sprijinul financiar și 
tehnologic adecvat, sectorul agricol și cel 
forestier fac parte integrantă din soluția 
prin care se pot atinge obiectivele Uniunii, 
în special datorită capacității lor de a 
absorbi CO2.

Or. fr

Amendamentul 64
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acțiunile Uniunii și ale statelor 
membre în domeniul climei au scopul de a 
proteja populația și planeta, bunăstarea, 
prosperitatea, sănătatea, sistemele 
alimentare, integritatea ecosistemelor și 
biodiversitatea de amenințarea pe care o 
reprezintă schimbările climatice, în 
contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare 
durabilă și în vederea atingerii obiectivelor 
Acordului de la Paris, precum și de a 
maximiza prosperitatea în limitele 
resurselor planetei și de a spori reziliența și 
a reduce vulnerabilitatea societății la 
schimbările climatice.

(5) Acțiunile Uniunii și ale statelor 
membre în domeniul climei au scopul de a 
proteja populația și planeta, bunăstarea, 
prosperitatea, sănătatea, sistemele 
alimentare, zonele rurale, silvicultura, 
integritatea ecosistemelor și biodiversitatea 
de amenințarea pe care o reprezintă 
schimbările climatice, în contextul Agendei 
2030 pentru dezvoltare durabilă și în 
vederea atingerii obiectivelor Acordului de 
la Paris, precum și de a maximiza 
prosperitatea în limitele resurselor planetei 
și de a spori reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea societății la schimbările 
climatice.

Or. en

Amendamentul 65
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acțiunile Uniunii și ale statelor 
membre în domeniul climei au scopul de a 
proteja populația și planeta, bunăstarea, 
prosperitatea, sănătatea, sistemele 
alimentare, integritatea ecosistemelor și 
biodiversitatea de amenințarea pe care o 
reprezintă schimbările climatice, în 
contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare 
durabilă și în vederea atingerii obiectivelor 
Acordului de la Paris, precum și de a 
maximiza prosperitatea în limitele 
resurselor planetei și de a spori reziliența și 
a reduce vulnerabilitatea societății la 
schimbările climatice.

(5) Acțiunile Uniunii și ale statelor 
membre în domeniul climei au scopul de a 
proteja populația și planeta, bunăstarea, 
prosperitatea, sănătatea, agricultura și 
sistemele alimentare, integritatea 
ecosistemelor și biodiversitatea de 
amenințarea pe care o reprezintă 
schimbările climatice, în contextul Agendei 
2030 pentru dezvoltare durabilă și în 
vederea atingerii obiectivelor Acordului de 
la Paris, precum și de a maximiza 
prosperitatea în limitele resurselor planetei 
și de a spori reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea societății la schimbările 
climatice.
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Or. en

Amendamentul 66
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Ar trebui urmărită crearea de 
sinergii între diferitele obiective. În acest 
scop, zone semnificative constând din 
ecosisteme bogate în carbon, cum ar fi 
pădurile seculare și primare, turbăriile, 
pășunile, zonele umede, mangrovele și 
„câmpiile” de iarbă de mare, ar trebui să 
fie protejate în mod strict1a. Acțiunile UE 
care urmăresc reducerea emisiilor nu ar 
trebui să conducă nici la despăduriri, nici 
la raportarea, prin intermediul 
CCONUSC, a unor emisii mai ridicate 
rezultate din exploatarea terenurilor, fie 
din țări terțe, fie din țările UE, și ar trebui 
să se propună un obiectiv concret privind 
absorbțiile nete de către absorbanții 
naturali de carbon.
_________________
1a Strategia privind biodiversitatea. 
Readucerea naturii în viețile noastre 
(COM(2020)380 final).

Or. en

Amendamentul 67
Mazaly Aguilar

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Acțiunea Uniunii în domeniul 
climei ar trebui să fie elaborată cu 
obiectivul de a nu afecta viabilitatea 
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economică a sectoarelor strategice. 
Garantarea producției de alimente și a 
securității alimentare în ansamblul 
statelor membre reprezintă una dintre 
prioritățile Uniunii. Comisia ar trebui să 
prezinte, cel târziu până la 1 ianuarie 
2021, o evaluare detaliată a impactului 
Legii europene a climei în ceea ce privește 
reziliența și competitivitatea sectorului 
agricol al Uniunii.

Or. es

Amendamentul 68
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un 
sistem energetic durabil, accesibil din 
punctul de vedere al prețului și sigur, 
bazat pe o piață internă a energiei care 
funcționează bine. Transformarea digitală, 
inovarea tehnologică, cercetarea și 
dezvoltarea sunt, de asemenea, factori 
importanți pentru realizarea obiectivului 
neutralității climatice.

(6) Realizarea rezilienței climatice ar 
trebui să fie un obiectiv al tuturor statelor 
membre. Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului rezilienței climatice.

Or. en

Amendamentul 69
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un 
sistem energetic durabil, accesibil din 
punctul de vedere al prețului și sigur, 
bazat pe o piață internă a energiei care 
funcționează bine. Transformarea digitală, 
inovarea tehnologică, cercetarea și 
dezvoltarea sunt, de asemenea, factori 
importanți pentru realizarea obiectivului 
neutralității climatice.

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice, pe baza 
principiului „poluatorul plătește”. În 
plus, aceasta nu ar trebui să pună în 
pericol securitatea, aprovizionarea și 
accesibilitatea prețurilor în cadrul 
sistemului energetic. Transformarea 
digitală, inovarea tehnologică, cercetarea și 
dezvoltarea sunt, de asemenea, factori 
importanți pentru realizarea obiectivului 
neutralității climatice.

Or. it

Amendamentul 70
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

(6) Realizarea obiectivelor Acordului 
de la Paris, în special prin atingerea unui 
nivel de emisii nete de gaze cu efect de 
seră egal cu zero până cel târziu în 2040, 
impune tuturor sectoarelor economice să 
își reducă rapid emisiile la o valoare cât 
mai apropiată posibil de zero. Având în 
vedere importanța producției și a 
consumului de energie pentru emisiile de 
gaze cu efect de seră, este esențială 
tranziția către un sistem energetic durabil, 
accesibil din punctul de vedere al prețului 
și sigur, bazat pe o piață internă a energiei 
care funcționează bine. Transformarea și 
decarbonizarea sistemelor de transport și 
alimentație ale Uniunii și a aprovizionării 
cu energie și a industriilor conexe, 
precum și transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
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de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

Emisiile considerabil de ridicate din 
sectorul agricol și din cel forestier se 
datorează, printre altele, schimbărilor 
directe și indirecte ale destinației 
terenurilor care distrug absorbanții de 
carbon ca urmare a defrișărilor integrate 
asociate cu soia utilizată ca hrană pentru 
efectivele de animale din Uniune și uleiul 
de palmier sau lemnul utilizate pentru 
producția de energie în Uniune. Deși 
unele emisii de gaze cu efect de seră din 
sectorul agricol sunt inevitabile, Uniunea 
ar trebui să își reducă amprenta de emisii 
de gaze cu efect de seră, în măsura în care 
este posibil, prin ajustarea dimensiunii 
sectorului său de creștere a animalelor, 
pentru a se adapta la resursele disponibile 
de nutrețuri și pășuni produse pe plan 
local și la nevoile Uniunii în materie de 
securitate alimentară.
Uniunea și statele membre vor trebui să 
adopte cadre de reglementare ambițioase 
și coerente pentru a asigura contribuția 
tuturor sectoarelor economiei la 
obiectivele Uniunii în domeniul climei. 
Orice soluție tehnologică integrată trebuie 
să fie durabilă, respectând principiul 
precauției, fără a avea un impact negativ 
de ordin social sau asupra mediului și 
fără a crea dependențe financiare sau de 
factori de producție.

Or. en

Amendamentul 71
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Realizarea neutralității climatice (6) Realizarea neutralității climatice 
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necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice. De asemenea, ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită înlocuirii 
materialelor fosile care implică emisii 
ridicate de carbon cu materiale 
regenerabile și biologice care provin din 
silvicultură și agricultură, două sectoare 
care funcționează atât ca emițători de 
carbon, cât și ca absorbanți de carbon, 
precum și cu materiale cu conținut redus 
de carbon.

Or. en

Justificare

Înlocuirea materialelor fosile care implică emisii ridicate de carbon cu materiale 
regenerabile, biologice și cu conținut redus de carbon este esențială pentru realizarea 
neutralității climatice. Materialele și produsele fabricate reprezintă 23 % din emisiile de CO2 
ca urmare a cererii interne finale de produse. Întrucât cererea internă finală de produse 
constituie 77 % din amprenta totală de carbon a UE-27, materialele și produsele fabricate 
constituie aproape o cincime din totalul emisiilor de CO2 din UE-27.

Amendamentul 72
Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
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seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice. Sectorul agricol și cel forestier 
trebuie, de asemenea, considerate ca fiind 
factori importanți pentru realizarea 
obiectivului de neutralitate climatică și a 
tranziției către o economie circulară 
sustenabilă.

Or. en

Amendamentul 73
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice. În plus, sectorul agricol și 
sectorul forestier trebuie considerate 
esențiale și importante, deoarece au și 
rolul de eliminare a carbonului.

Or. it
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Amendamentul 74
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice, inclusiv din partea 
sectorului agricol, care funcționează atât 
ca emițător de carbon, cât și ca absorbant 
de carbon, cu scopul de a reduce emisiile 
acestora. Având în vedere importanța 
producției și a consumului de energie 
pentru emisiile de gaze cu efect de seră, 
este esențială tranziția către un sistem 
energetic bazat în întregime pe surse 
regenerabile de energie, durabil, accesibil 
din punctul de vedere al prețului și sigur, 
bazat pe o piață internă a energiei care 
funcționează bine. Transformarea digitală, 
inovarea tehnologică, practicile specifice 
agriculturii ecologice, cercetarea și 
dezvoltarea sunt, de asemenea, factori 
importanți pentru realizarea obiectivului 
neutralității climatice.

Or. en

Amendamentul 75
Mazaly Aguilar

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
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internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice și prioritari în ceea ce privește 
elaborarea legislativă a Strategiei „De la 
fermă la consumator” și a Strategiei UE 
în domeniul biodiversității pentru 2030.

Or. es

Amendamentul 76
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice, acordând o atenție 
specială reducerii emisiilor generate de 
combustibilii fosili. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

Or. en

Amendamentul 77
Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 6



AM\1206211RO.docx 39/156 PE652.514v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, accesul mai larg la 
inovarea tehnologică, cercetarea și 
dezvoltarea sunt, de asemenea, factori 
importanți pentru realizarea obiectivului 
neutralității climatice.

Or. en

Amendamentul 78
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În vederea asigurării unei clarități 
sporite, Comisia ar trebui să prezinte o 
definiție a absorbanților naturali și a altor 
absorbanți de carbon.

Or. en

Amendamentul 79
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Uniunea a urmărit o politică 
ambițioasă privind combaterea 
schimbărilor climatice și a instituit un 

(7) Statele membre și Uniunea au 
instituit un cadru de reglementare pentru a 
atinge obiectivul Uniunii de reducere a 
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cadru de reglementare pentru a-și atinge 
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră fixat pentru 2030. Printre 
actele legislative de punere în aplicare a 
acestui obiectiv se numără Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului26, care instituie un sistem de 
comercializare a certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii, 
Regulamentul (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului27, 
care a introdus obiective naționale de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2030, și Regulamentul (UE) 
2018/841 al Parlamentului European și al 
Consiliului28, care prevede obligația 
statelor membre de a echilibra emisiile de 
gaze cu efect de seră și absorbțiile rezultate 
din exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură.

emisiilor de gaze cu efect de seră fixat 
pentru 2030, pe baza angajamentelor 
asumate în cadrul Acordului de la Paris. 
Printre actele legislative de punere în 
aplicare a acestui obiectiv se numără 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului26, care instituie 
un sistem ineficient și birocratic de 
comercializare a certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii, 
Regulamentul (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului27, 
care a introdus obiective naționale de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2030, și Regulamentul (UE) 
2018/841 al Parlamentului European și al 
Consiliului28, care prevede obligația 
statelor membre de a echilibra emisiile de 
gaze cu efect de seră și absorbțiile rezultate 
din exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură și se 
bazează exclusiv pe presupunerea – până 
în prezent complet nefondată din punct de 
vedere științific – potrivit căreia CO2 este 
singurul factor care determină așa-
numita încălzire globală.

_________________ _________________
26 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Uniunii și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 
25.10.2003, p. 32).

26 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Uniunii și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 
25.10.2003, p. 32).

27 Regulamentul (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind reducerea anuală 
obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de 
seră de către statele membre în perioada 
2021-2030 în vederea unei contribuții la 
acțiunile climatice de respectare a 
angajamentelor asumate în temeiul 
Acordului de la Paris și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (JO L 
156, 19.6.2018, p. 26).

27 Regulamentul (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind reducerea anuală 
obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de 
seră de către statele membre în perioada 
2021-2030 în vederea unei contribuții la 
acțiunile climatice de respectare a 
angajamentelor asumate în temeiul 
Acordului de la Paris și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (JO L 
156, 19.6.2018, p. 26).

28 Regulamentul (UE) 2018/841 al 28 Regulamentul (UE) 2018/841 al 



AM\1206211RO.docx 41/156 PE652.514v01-00

RO

Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 cu privire la includerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și a 
absorbțiilor rezultate din exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură în cadrul de 
politici privind clima și energia pentru 
2030 și de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 
529/2013/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 1).

Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 cu privire la includerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și a 
absorbțiilor rezultate din exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură în cadrul de 
politici privind clima și energia pentru 
2030 și de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 
529/2013/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 80
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Uniunea a urmărit o politică 
ambițioasă privind combaterea 
schimbărilor climatice și a instituit un 
cadru de reglementare pentru a-și atinge 
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră fixat pentru 2030. Printre 
actele legislative de punere în aplicare a 
acestui obiectiv se numără Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului26, care instituie un sistem de 
comercializare a certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii, 
Regulamentul (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului27, 
care a introdus obiective naționale de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2030, și Regulamentul (UE) 
2018/841 al Parlamentului European și al 
Consiliului28, care prevede obligația 
statelor membre de a echilibra emisiile de 
gaze cu efect de seră și absorbțiile rezultate 
din exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură.

(7) Uniunea a urmărit o politică 
ambițioasă privind combaterea 
schimbărilor climatice și a instituit un 
cadru de reglementare pentru a-și atinge 
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră fixat pentru 2030. Printre 
actele legislative de punere în aplicare a 
acestui obiectiv se numără Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului26, care instituie un sistem de 
comercializare a certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii, 
Regulamentul (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului27, 
care a introdus obiective naționale de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2030, și Regulamentul (UE) 
2018/841 al Parlamentului European și al 
Consiliului28, care prevede obligația 
statelor membre de a echilibra emisiile de 
gaze cu efect de seră și absorbțiile rezultate 
din exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură. Până 
cel târziu la 30 iunie 2021, Comisia ar 
trebui să revizuiască această legislație, 
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împreună cu întreaga legislație sectorială 
relevantă, precum și acțiunea externă a 
Uniunii și bugetul Uniunii, pentru a ține 
seama de bugetul de emisii de gaze cu 
efect de seră al Uniunii, de obiectivul 
climatic mai ambițios al Uniunii pentru 
2030 și de obiectivul de zero emisii nete de 
gaze cu efect de seră prevăzut în prezentul 
regulament.

_________________ _________________
26 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Uniunii și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 
25.10.2003, p. 32).

26 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Uniunii și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 
25.10.2003, p. 32).

27 Regulamentul (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind reducerea anuală 
obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de 
seră de către statele membre în perioada 
2021-2030 în vederea unei contribuții la 
acțiunile climatice de respectare a 
angajamentelor asumate în temeiul 
Acordului de la Paris și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (JO L 
156, 19.6.2018, p. 26).

27 Regulamentul (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind reducerea anuală 
obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de 
seră de către statele membre în perioada 
2021-2030 în vederea unei contribuții la 
acțiunile climatice de respectare a 
angajamentelor asumate în temeiul 
Acordului de la Paris și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (JO L 
156, 19.6.2018, p. 26).

28 Regulamentul (UE) 2018/841 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 cu privire la includerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și a 
absorbțiilor rezultate din exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură în cadrul de 
politici privind clima și energia pentru 
2030 și de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 
529/2013/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 1).

28 Regulamentul (UE) 2018/841 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 cu privire la includerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și a 
absorbțiilor rezultate din exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură în cadrul de 
politici privind clima și energia pentru 
2030 și de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 
529/2013/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 81
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli



AM\1206211RO.docx 43/156 PE652.514v01-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Uniunea a urmărit o politică 
ambițioasă privind combaterea 
schimbărilor climatice și a instituit un 
cadru de reglementare pentru a-și atinge 
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră fixat pentru 2030. Printre 
actele legislative de punere în aplicare a 
acestui obiectiv se numără Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului26, care instituie un sistem de 
comercializare a certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii, 
Regulamentul (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului27, 
care a introdus obiective naționale de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2030, și Regulamentul (UE) 
2018/841 al Parlamentului European și al 
Consiliului28, care prevede obligația 
statelor membre de a echilibra emisiile de 
gaze cu efect de seră și absorbțiile rezultate 
din exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură.

(7) Uniunea a urmărit o politică privind 
combaterea schimbărilor climatice și a 
instituit un cadru de reglementare pentru a-
și atinge obiectivul de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră fixat pentru 2030. 
Printre actele legislative de punere în 
aplicare a acestui obiectiv se numără 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului26, care instituie 
un sistem de comercializare a certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul 
Uniunii, Regulamentul (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului27, 
care a introdus obiective naționale de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2030, și Regulamentul (UE) 
2018/841 al Parlamentului European și al 
Consiliului28, care prevede obligația 
statelor membre de a echilibra emisiile de 
gaze cu efect de seră și absorbțiile rezultate 
din exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură.

_________________ _________________
26 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Uniunii și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 
25.10.2003, p. 32).

26 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Uniunii și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 
25.10.2003, p. 32).

27 Regulamentul (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind reducerea anuală 
obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de 
seră de către statele membre în perioada 
2021-2030 în vederea unei contribuții la 
acțiunile climatice de respectare a 
angajamentelor asumate în temeiul 
Acordului de la Paris și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (JO L 

27 Regulamentul (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind reducerea anuală 
obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de 
seră de către statele membre în perioada 
2021-2030 în vederea unei contribuții la 
acțiunile climatice de respectare a 
angajamentelor asumate în temeiul 
Acordului de la Paris și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (JO L 
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156, 19.6.2018, p. 26). 156, 19.6.2018, p. 26).
28 Regulamentul (UE) 2018/841 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 cu privire la includerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și a 
absorbțiilor rezultate din exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură în cadrul de 
politici privind clima și energia pentru 
2030 și de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 
529/2013/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 1).

28 Regulamentul (UE) 2018/841 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 cu privire la includerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și a 
absorbțiilor rezultate din exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură în cadrul de 
politici privind clima și energia pentru 
2030 și de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 
529/2013/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 82
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În plus, în comunicarea sa din 28 
noiembrie 2018 intitulată „O planetă 
curată pentru toți: o viziune europeană 
strategică pe termen lung pentru o 
economie prosperă, modernă, competitivă 
și neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei”, Comisia a 
prezentat o viziune pentru atingerea până 
în 2050, în Uniune, a unui nivel net al 
emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu 
zero, printr-o tranziție echitabilă din 
punct de vedere social și eficientă din 
punctul de vedere al costurilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 83
Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În plus, în comunicarea sa din 28 
noiembrie 2018 intitulată „O planetă curată 
pentru toți: o viziune europeană strategică 
pe termen lung pentru o economie 
prosperă, modernă, competitivă și neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei”, Comisia a prezentat o viziune 
pentru atingerea până în 2050, în Uniune, a 
unui nivel net al emisiilor de gaze cu efect 
de seră egal cu zero, printr-o tranziție 
echitabilă din punct de vedere social și 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor.

(8) În plus, în comunicarea sa din 28 
noiembrie 2018 intitulată „O planetă curată 
pentru toți: o viziune europeană strategică 
pe termen lung pentru o economie 
prosperă, modernă, competitivă și neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei”, Comisia a prezentat o viziune 
pentru atingerea până în 2050, în Uniune, a 
unui nivel net al emisiilor de gaze cu efect 
de seră egal cu zero, printr-o tranziție 
echitabilă din punct de vedere social și 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor. În acest context, dacă populația 
mondială va crește cu 30 % până în 2050, 
sectorul agricol va juca un rol esențial 
prin asigurarea unei cantități suficiente 
de alimente pentru a evita o posibilă criză.

Or. en

Amendamentul 84
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prin pachetul „Energie curată 
pentru toți europenii”29, Uniunea 
urmărește o ambițioasă agendă de 
decarbonizare, în special prin construirea 
unei uniuni energetice solide, care include 
obiectivele pentru 2030 privind eficiența 
energetică și utilizarea energiei din surse 
regenerabile prevăzute în Directivele 
2012/27/UE30 și (UE) 2018/200131 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
precum și prin consolidarea legislației 
relevante, inclusiv a Directivei 2010/31/UE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului32.

(9) Alte măsuri recente adoptate în 
acest context includ pachetul „Energie 
curată pentru toți europenii”29, care 
urmărește o așa-numită agendă de 
decarbonizare, în special prin construirea 
unei uniuni energetice solide, care include 
obiectivele pentru 2030 privind eficiența 
energetică și utilizarea energiei din surse 
regenerabile prevăzute în Directivele 
2012/27/UE30 și (UE) 2018/200131 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
precum și prin consolidarea legislației 
relevante, inclusiv a Directivei 2010/31/UE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului32.

_________________ _________________
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29 COM(2016) 860 final din 30 noiembrie 
2016.

29 COM(2016) 860 final din 30 noiembrie 
2016.

30 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 privind eficiența energetică, de 
modificare a Directivelor 2009/125/CE și 
2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 
2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 
14.11.2012, p. 1)

30 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 privind eficiența energetică, de 
modificare a Directivelor 2009/125/CE și 
2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 
2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 
14.11.2012, p. 1)

31 Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

31 Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

32 Directiva 2010/31/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 mai 2010 
privind performanța energetică a clădirilor 
(JO L 153, 18.6.2010, p. 13).

32 Directiva 2010/31/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 mai 2010 
privind performanța energetică a clădirilor 
(JO L 153, 18.6.2010, p. 13).

Or. en

Amendamentul 85
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prin pachetul „Energie curată 
pentru toți europenii”29, Uniunea urmărește 
o ambițioasă agendă de decarbonizare, în 
special prin construirea unei uniuni 
energetice solide, care include obiectivele 
pentru 2030 privind eficiența energetică și 
utilizarea energiei din surse regenerabile 
prevăzute în Directivele 2012/27/UE30 și 
(UE) 2018/200131 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului, precum și prin 
consolidarea legislației relevante, inclusiv a 
Directivei 2010/31/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului32.

(9) Prin pachetul „Energie curată 
pentru toți europenii”29, Uniunea urmărește 
o ambițioasă agendă de decarbonizare, în 
special prin construirea unei uniuni 
energetice solide, care include obiectivele 
pentru 2030 privind eficiența energetică și 
utilizarea energiei din surse regenerabile 
prevăzute în Directivele 2012/27/UE30 și 
(UE) 2018/200131 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului, precum și prin 
consolidarea legislației relevante, inclusiv a 
Directivei 2010/31/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului32. Până cel 
târziu la 30 iunie 2021, Comisia ar trebui 
să revizuiască această legislație, astfel 
încât să reflecte obiectivul climatic mai 
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ambițios al Uniunii prevăzut în prezentul 
regulament.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final din 30 noiembrie 
2016.

29 COM(2016) 860 final din 30 noiembrie 
2016.

30 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 privind eficiența energetică, de 
modificare a Directivelor 2009/125/CE și 
2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 
2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 
14.11.2012, p. 1).

30 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 privind eficiența energetică, de 
modificare a Directivelor 2009/125/CE și 
2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 
2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 
14.11.2012, p. 1).

31 Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

31 Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

32 Directiva 2010/31/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 mai 2010 
privind performanța energetică a clădirilor 
(JO L 153, 18.6.2010, p. 13).

32 Directiva 2010/31/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 mai 2010 
privind performanța energetică a clădirilor 
(JO L 153, 18.6.2010, p. 13).

Or. en

Amendamentul 86
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prin pachetul „Energie curată 
pentru toți europenii”29, Uniunea urmărește 
o ambițioasă agendă de decarbonizare, în 
special prin construirea unei uniuni 
energetice solide, care include obiectivele 
pentru 2030 privind eficiența energetică și 
utilizarea energiei din surse regenerabile 
prevăzute în Directivele 2012/27/UE30 și 
(UE) 2018/200131 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului, precum și prin 
consolidarea legislației relevante, inclusiv a 
Directivei 2010/31/UE a Parlamentului 

(9) Prin pachetul „Energie curată 
pentru toți europenii”29, Uniunea urmărește 
o agendă de decarbonizare, în special prin 
construirea unei uniuni energetice solide, 
care include obiectivele pentru 2030 
privind eficiența energetică și utilizarea 
energiei din surse regenerabile prevăzute în 
Directivele 2012/27/UE30 și (UE) 
2018/200131 ale Parlamentului European și 
ale Consiliului, precum și prin consolidarea 
legislației relevante, inclusiv a Directivei 
2010/31/UE a Parlamentului European și a 
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European și a Consiliului32. Consiliului32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final din 30 noiembrie 
2016.

29 COM(2016) 860 final din 30 noiembrie 
2016.

30 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 privind eficiența energetică, de 
modificare a Directivelor 2009/125/CE și 
2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 
2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 
14.11.2012, p. 1).

30 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 privind eficiența energetică, de 
modificare a Directivelor 2009/125/CE și 
2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 
2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 
14.11.2012, p. 1).

31 Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

31 Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

32 Directiva 2010/31/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 mai 2010 
privind performanța energetică a clădirilor 
(JO L 153, 18.6.2010, p. 13).

32 Directiva 2010/31/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 mai 2010 
privind performanța energetică a clădirilor 
(JO L 153, 18.6.2010, p. 13).

Or. en

Amendamentul 87
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei.

(10) Uniunea, întruchipată în Comisie, 
dorește să se considere un lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și 
afirmă, ori de câte ori este posibil, că este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei. 
Însă, până în momentul de față, Uniunea 
este într-adevăr cea mai avansată putere 
în procesul de autodistrugere a economiei 
sale, fapt care conduce la o pierdere 
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ireversibilă a competitivității pe plan 
mondial, astfel cum s-a demonstrat recent 
în timpul crizei provocate de pandemia de 
COVID-19.

Or. en

Amendamentul 88
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei.

(10) Uniunea ar dori să fie lider 
mondial în tranziția către neutralitatea 
climatică și este hotărâtă să utilizeze toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
fără a compromite dezvoltarea și creșterea 
economică a Uniunii și, în special, fără a 
împiedica dezvoltarea sectorului agricol. 

Or. it

Amendamentul 89
Balázs Hidvéghi

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei.

(10) Uniunea este responsabilă pentru 
un procent de numai 9 % din emisiile de 
gaze cu efect de seră la nivel mondial, dar 
este deja lider mondial în tranziția către 
neutralitatea climatică și este hotărâtă să 
contribuie la asumarea unor obiective mai 
ambițioase la nivel mondial și la 
consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei, 
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întrucât eforturile vor avea succes numai 
în cazul în care și restul lumii realizează 
progrese remarcabile.

Or. en

Amendamentul 90
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei.

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei și 
renunțarea la politica sa comercială 
bazată pe liberul schimb. Uniunea se 
angajează, de asemenea, să revizuiască 
acordurile comerciale în vigoare, în 
special pe cele cu Indonezia, Vietnam, 
Canada, Mexic, MERCOSUR, Australia 
și Noua Zeelandă, pentru a elimina 
produsele agricole din domeniul de 
aplicare al acestor acorduri.

Or. fr

Amendamentul 91
Eric Andrieu
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
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hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei.

hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei și 
politica comercială a Uniunii. Pentru a 
evita fenomenul poluării importate și a 
ridica standardele de producție ale 
partenerilor săi comerciali, Uniunea își 
adaptează politica comercială prin 
instituirea unor mecanisme de 
compensare la frontieră, în special pentru 
carbon. Uniunea se asigură, de asemenea, 
că își susține principiile în forurile 
multilaterale și că le concretizează în 
acordurile comerciale bilaterale, în 
temeiul cărora accesul la piața europeană 
trebuie să fie condiționat în mod 
sistematic de creșterea standardelor de 
producție.

Or. fr

Amendamentul 92
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei.

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei. În 
vederea realizării acestor obiective, 
Uniunea ar trebui să insiste asupra 
respectării de către toți partenerii săi 
comerciali internaționali a standardelor 
sale ridicate de mediu în domeniul 
producției din toate sectoarele, acordând 
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o atenție deosebită agriculturii.

Or. en

Amendamentul 93
Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei.

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei și 
acțiunea externă în domeniul climei, cu 
scopul de a sprijini mobilizarea finanțării 
la nivel mondial pentru combaterea 
schimbărilor climatice pentru toate 
sectoarele, în special pentru sectorul 
agricol din țările în curs de dezvoltare, 
care se confruntă cu lipsa accesului la o 
astfel de finanțare pentru combaterea 
schimbărilor climatice.

Or. en

Amendamentul 94
Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
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schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei.

schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei și 
standarde similare pentru importuri, în 
conformitate cu obiectivele climatice 
ambițioase ale UE.

Or. en

Amendamentul 95
Carmen Avram

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei.

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să o realizeze într-un mod corect, 
echitabil din punct de vedere social și 
favorabil incluziunii, precum și să 
contribuie la asumarea unor obiective mai 
ambițioase la nivel mondial și la 
consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei.

Or. en

Amendamentul 96
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
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instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei.

instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei și 
transparența.

Or. en

Amendamentul 97
Sylvia Limmer, Ivan David

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 privind o tranziție către o 
societate care se presupune a fi „neutră 
din punct de vedere climatic”, care să aibă 
loc până cel târziu în 2050 și să devină o 
reușită europeană33 și a declarat urgența 
climatică și de mediu într-un mod excesiv 
de ideologic34. În retrospectivă, și în 
special având în vedere criza provocată de 
coronavirus, realitatea i-a reamintit în 
mod neplăcut Parlamentului European ce 
înseamnă adevăratele crize. 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, subliniind în același timp că ar fi 
necesară, se pare, instituirea unui cadru 
favorabil în acest sens și că tranziția va 
necesita investiții publice și private 
semnificative, în valoare de câteva puncte 
procentuale din PIB în fiecare an. 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. De la acest apel, 
criza provocată de pandemia de COVID-
19 a condus la amânarea cu un an a COP 
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26, iar PIB-ul UE se preconizează că va 
înregistra o scădere fără precedent în 
istoria UE. Acesta nu este singurul motiv 
pentru care Consiliul ar trebui să aibă 
posibilitatea de a-și reexamina decizia. 
Mai mult, obiectivul actual de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2030 a fost aprobat anterior în 
unanimitate de Consiliul European. 
Având în vedere paralelismul formelor, ar 
fi fost oportun ca Consiliul European să fi 
aprobat anterior și o creștere a nivelului 
de ambiție până în 2030 înainte ca 
aceasta să fie prezentată sub forma unei 
propuneri legislative în cadrul procedurii 
legislative ordinare.

_________________ _________________
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)].

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

Amendamentul 98
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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, 

(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, 
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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.

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. Ulterior, începând cu 
primul trimestru al anului 2020, Europa a 
fost lovită de pandemia de COVID-19, 
care a generat un grav impact 
socioeconomic și incertitudini în ceea ce 
privește redresarea. 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.

_________________ _________________
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)].

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

Amendamentul 99
Carmen Avram

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Parlamentul European a lansat (11) Parlamentul European a lansat 
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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.

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 realizării în 
mod colectiv a 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.

_________________ _________________
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)].

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

Amendamentul 100
Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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 
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 realizării în 
mod colectiv a 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.

_________________ _________________
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)].

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

Amendamentul 101
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 12
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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) Conform ideilor Comisiei, Uniunea 
ar trebui să urmărească obiectivul ca, pe 
plan intern, să obțină, prin soluții naturale 
și tehnologice, un echilibru între emisiile 
antropice și absorbțiile de gaze cu efect de 
seră la nivelul întregii economii. În mod 
realist, acest lucru nu s-ar putea realiza în 
cadrul Uniunii mai devreme de 2050 sau 
chiar deloc. În special, așa-numitele 
soluții tehnice, și anume captarea și 
stocarea de CO2, sunt cel mult în etapa-
pilot. Procesul în sine este caracterizat 
printr-un consum intensiv de energie, 
producând astfel exact gazele cu efect de 
seră care trebuie evitate și, prin urmare, 
acesta se dovedește a fi extrem de 
neeconomic.

Or. en

Amendamentul 102
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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) Uniunea ar trebui să urmărească 
obiectivul ca, până în 2040, 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 2040 ar 
trebui să fie urmărit pe plan intern și în 
mod colectiv de către toate statele membre; 
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.
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Or. en

Amendamentul 103
Michal Wiezik

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) Uniunea ar trebui să urmărească 
obiectivul ca, până în 2050, pe plan intern 
în cadrul Uniunii, să se obțină 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.

Or. en

Amendamentul 104
Eric Andrieu
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

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 

(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 
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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.

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. 
Pentru a măsura progresele realizate în 
urma deciziilor luate în materie de 
schimbări climatice și impactul concret al 
acestora asupra mediului, Comisia ar 
trebui să se bazeze pe mijloace și 
instrumente de supraveghere operațională 
a emisiilor de gaze cu efect de seră, cum 
ar fi Programul european de observare a 
Pământului, Copernicus. 

Or. fr

Justificare

Uniunea Europeană este proprietar și administrator al Programului de observare a 
Pământului, Copernicus, care are drept misiune principală furnizarea de date cu privire la 
mediu și care permite, în special, supravegherea concentrării de gaze cu efect de seră, pentru 
a le permite responsabililor de elaborarea politicilor să creeze și să adapteze strategiile de 
atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea.

Amendamentul 105
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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. În 
special, este important să se găsească 
mijloace de măsurare și indicatori exacți 
pentru sechestrarea carbonului în soluri, 
a doua cea mai mare (deși temporară) 
rezervă de carbon după oceane.

Or. en

Amendamentul 106
Mazaly Aguilar

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) 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. 
Agricultura și silvicultura reprezintă 
absorbanți naturali de dioxid de carbon, 
iar contribuția acestora la atingerea 
obiectivelor stabilite este de o relevanță 
majoră. 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.

Or. es
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Amendamentul 107
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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) 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 și fiecare stat 
membru ar trebui să își planifice 
realizarea neutralității climatice în mod 
individual cu sprijinul acțiunilor colective 
ale Uniunii. 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.

Or. en

Amendamentul 108
Petri Sarvamaa

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. 

(12) Uniunea ar trebui să urmărească 
obiectivul ca, până în 2050, pe plan intern 
în cadrul Uniunii, să se obțină un echilibru 
între emisiile antropice și absorbțiile de 
gaze cu efect de seră la nivelul întregii 
economii, prin soluții naturale și 
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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.

tehnologice și prin renunțarea treptată la 
utilizarea resurselor fosile. 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.

Or. en

Amendamentul 109
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Comisia analizează elaborarea 
unui cadru de reglementare pentru 
certificarea absorbțiilor de carbon în 
conformitate cu planul său de acțiune 
privind economia circulară și cu strategia 
„de la fermă la consumator”. Refacerea 
ecosistemelor și dezvoltarea unei piețe a 
absorbțiilor de carbon pentru 
sechestrarea terestră a gazelor cu efect de 
seră ar sprijini restaurarea, menținerea și 
gestionarea absorbanților naturali și ar 
promova biodiversitatea. Dezvoltarea unei 
inițiative UE privind sechestrarea 
carbonului în solurile agricole ar 
reprezenta o nouă sursă de venit pentru 
agricultori.

Or. en

Amendamentul 110
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová
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Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Uniunea ar trebui să asigure în 
mod continuu resurse bugetare adecvate 
prin intermediul programelor sectoriale 
specifice atât în viitorul apropiat, cât și pe 
termen lung, pentru plăți compensatorii și 
recompense financiare pentru furnizarea 
de bunuri publice, cum ar fi sechestrarea 
carbonului de către agricultori.

Or. en

Amendamentul 111
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Uniunea ar trebui să continue 
acțiunile în domeniul climei și să își 
asume rolul de lider internațional în 
domeniul climei după 2050, pentru a 
proteja populația și planeta împotriva 
amenințării pe care o reprezintă 
schimbările climatice periculoase, în 
vederea atingerii obiectivelor de 
temperatură stabilite în Acordul de la 
Paris și în conformitate cu recomandările 
științifice formulate de IPCC.

(13) Având în vedere că, în urma 
discuțiilor științifice în curs și a crizei 
provocate de coronavirus, obiectivele 
pentru 2030 și obiectivul așa-numitei 
„neutralități climatice” până în 2050 
trebuie deja reevaluate, intenția inițială a 
Comisiei de a continua după 2050 aceeași 
politică de dinainte și, în calitate de lider 
al acestei politici îndoielnice, de a 
convinge toate statele și guvernele lumii 
să facă la fel trebuie să fie pusă sub 
semnul întrebării. Cel mai important 
aspect este stabilirea unei baze științifice 
pentru deciziile viitoare în domeniul 
politicii de mediu, în cadrul căreia așa-
numitul Grup interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) să poată 
avea un rol cel mult consultativ în 
elaborarea politicilor, astfel cum o 
sugerează deja numele său.

Or. en
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Amendamentul 112
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Uniunea ar trebui să continue 
acțiunile în domeniul climei și să își asume 
rolul de lider internațional în domeniul 
climei după 2050, pentru a proteja 
populația și planeta împotriva amenințării 
pe care o reprezintă schimbările climatice 
periculoase, în vederea atingerii 
obiectivelor de temperatură stabilite în 
Acordul de la Paris și în conformitate cu 
recomandările științifice formulate de 
IPCC.

(13) Uniunea ar trebui să continue 
acțiunile în domeniul climei și să își asume 
rolul de lider internațional în domeniul 
climei și, dacă este necesar, să schimbe 
cursul acțiunilor sale, pentru a proteja 
populația, sistemele vii și planeta împotriva 
amenințării pe care o reprezintă 
schimbările climatice periculoase, în 
vederea atingerii obiectivului de limitare a 
creșterii temperaturii la 1,5° C stabilit în 
Acordul de la Paris și în conformitate cu 
recomandările științifice.

Or. en

Amendamentul 113
Anne Sander

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Uniunea ar trebui să continue 
acțiunile în domeniul climei și să își asume 
rolul de lider internațional în domeniul 
climei după 2050, pentru a proteja 
populația și planeta împotriva amenințării 
pe care o reprezintă schimbările climatice 
periculoase, în vederea atingerii 
obiectivelor de temperatură stabilite în 
Acordul de la Paris și în conformitate cu 
recomandările științifice formulate de 
IPCC.

(13) Uniunea ar trebui să continue 
acțiunile în domeniul climei și să își asume 
rolul de lider internațional în domeniul 
climei după 2050, pentru a proteja 
populația și planeta împotriva amenințării 
pe care o reprezintă schimbările climatice 
periculoase, în vederea atingerii 
obiectivelor de temperatură stabilite în 
Acordul de la Paris și în conformitate cu 
recomandările științifice formulate de 
IPCC. Politica sa comercială trebuie să fie 
coerentă cu aceste obiective.

Or. fr
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Amendamentul 114
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Adaptarea este o componentă-cheie 
a răspunsului mondial pe termen lung la 
schimbările climatice. Prin urmare, statele 
membre și Uniunea ar trebui să își 
consolideze capacitatea de adaptare și 
reziliența și să reducă vulnerabilitatea la 
schimbările climatice, astfel cum se 
prevede la articolul 7 din Acordul de la 
Paris, precum și să maximizeze beneficiile 
conexe pe care le aduc alte politici și acte 
legislative de mediu. Statele membre ar 
trebui să adopte strategii și planuri 
naționale cuprinzătoare de adaptare.

(14) Adaptarea este o componentă-cheie 
a răspunsului mondial pe termen lung la 
schimbările climatice. Prin urmare, statele 
membre și Uniunea ar trebui să își 
consolideze capacitatea de adaptare și 
reziliența și să reducă vulnerabilitatea la 
schimbările climatice, astfel cum se 
prevede la articolele 2 și 7 din Acordul de 
la Paris, precum și să maximizeze 
beneficiile conexe pe care le aduc alte 
politici și acte legislative de mediu, ținând 
seama de sectoarele sensibile, cum ar fi 
sectorul agricol și cel forestier, care au de 
suferit în mod direct de pe urma efectelor 
negative ale schimbărilor climatice în 
ceea ce privește creșterea, ocuparea forței 
de muncă și producția. Statele membre ar 
trebui să adopte strategii și planuri 
naționale cuprinzătoare de adaptare.

Or. en

Amendamentul 115
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Adaptarea este o componentă-cheie 
a răspunsului mondial pe termen lung la 
schimbările climatice. Prin urmare, statele 
membre și Uniunea ar trebui să își 
consolideze capacitatea de adaptare și 
reziliența și să reducă vulnerabilitatea la 
schimbările climatice, astfel cum se 

(14) Adaptarea este o componentă-cheie 
a răspunsului mondial pe termen lung la 
schimbările climatice. Prin urmare, statele 
membre și Uniunea ar trebui să își 
consolideze capacitatea de adaptare și 
reziliența și să reducă vulnerabilitatea la 
schimbările climatice, astfel cum se 
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prevede la articolul 7 din Acordul de la 
Paris, precum și să maximizeze beneficiile 
conexe pe care le aduc alte politici și acte 
legislative de mediu. Statele membre ar 
trebui să adopte strategii și planuri 
naționale cuprinzătoare de adaptare.

prevede la articolul 7 din Acordul de la 
Paris, precum și să maximizeze beneficiile 
conexe pe care le aduc alte politici și acte 
legislative de mediu. Statele membre ar 
trebui să dezvolte strategii și planuri 
naționale cuprinzătoare de adaptare.

Or. en

Amendamentul 116
Eric Andrieu
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Adaptarea este o componentă-cheie 
a răspunsului mondial pe termen lung la 
schimbările climatice. Prin urmare, statele 
membre și Uniunea ar trebui să își 
consolideze capacitatea de adaptare și 
reziliența și să reducă vulnerabilitatea la 
schimbările climatice, astfel cum se 
prevede la articolul 7 din Acordul de la 
Paris, precum și să maximizeze beneficiile 
conexe pe care le aduc alte politici și acte 
legislative de mediu. Statele membre ar 
trebui să adopte strategii și planuri 
naționale cuprinzătoare de adaptare.

(14) Adaptarea este o componentă-cheie 
a răspunsului mondial pe termen lung la 
schimbările climatice. Prin urmare, statele 
membre și Uniunea ar trebui să își 
consolideze capacitatea de adaptare și 
reziliența și să reducă vulnerabilitatea la 
schimbările climatice, astfel cum se 
prevede la articolul 7 din Acordul de la 
Paris, precum și să maximizeze beneficiile 
conexe pe care le aduc alte politici și acte 
legislative de mediu. Statele membre ar 
trebui să adopte strategii și planuri 
naționale cuprinzătoare de adaptare. În 
ceea ce privește agricultura, adaptarea și 
reziliența depind în special de o politică de 
distribuire și stocare a apei care să fie 
adaptată în așa fel încât să faciliteze 
captarea carbonului în biomasă și 
stocarea acestuia în soluri.

Or. fr

Amendamentul 117
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Adaptarea este o componentă-cheie 
a răspunsului mondial pe termen lung la 
schimbările climatice. Prin urmare, statele 
membre și Uniunea ar trebui să își 
consolideze capacitatea de adaptare și 
reziliența și să reducă vulnerabilitatea la 
schimbările climatice, astfel cum se 
prevede la articolul 7 din Acordul de la 
Paris, precum și să maximizeze beneficiile 
conexe pe care le aduc alte politici și acte 
legislative de mediu. Statele membre ar 
trebui să adopte strategii și planuri 
naționale cuprinzătoare de adaptare.

(14) Adaptarea este o componentă-cheie 
a răspunsului mondial pe termen lung la 
schimbările climatice. Prin urmare, statele 
membre și Uniunea ar trebui să își 
consolideze capacitatea de adaptare și 
reziliența și să reducă vulnerabilitatea la 
schimbările climatice, astfel cum se 
prevede la articolul 7 din Acordul de la 
Paris, precum și să maximizeze beneficiile 
conexe pe care le aduc alte politici și acte 
legislative de mediu. Statele membre ar 
trebui să adopte strategii și planuri 
naționale cuprinzătoare de adaptare, care 
să reflecte circumstanțele din teritoriile 
lor naționale.

Or. en

Amendamentul 118
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de 
impactul pozitiv al tranziției către 
neutralitatea climatică asupra 
următoarelor aspecte: bunăstarea 
cetățenilor, prosperitatea societății și 
competitivitatea economiei; securitatea și 
accesibilitatea din punctul de vedere al 
prețului a energiei și a alimentelor; 
echitatea și solidaritatea între statele 
membre și la nivel național, ținând seama 
de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; necesitatea de a 

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante în vederea protejării mediului și 
a adaptării la schimbările climatice la 
nivel național și la nivelul Uniunii, statele 
membre și Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia ar trebui să țină seama 
de consecințele socioeconomice pe termen 
mediu și lung ale crizei provocate de 
coronavirus; bunăstarea cetățenilor, 
prosperitatea societății și competitivitatea 
economiei; securitatea și accesibilitatea din 
punctul de vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; menținerea 
economiei sociale de piață; respectarea 



PE652.514v01-00 70/156 AM\1206211RO.docx

RO

asigura o tranziție justă și echitabilă din 
punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce 
privește reducerea și absorbțiile emisiilor 
de gaze cu efect de seră și consolidarea 
rezilienței; o evoluție graduală în timp a 
integrității ecologice și a nivelului de 
ambiție.

principiului suveranității naționale și al 
subsidiarității; respectarea obligațiilor 
asumate în cadrul pieței interne comune; 
cele mai bune avize științifice disponibile; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în sensul unei 
politici de mediu raționale.

Or. en

Amendamentul 119
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; necesitatea de a 
asigura o tranziție justă și echitabilă din 
punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului de 
atingere a unui nivel de emisii nete de 
gaze cu efect de seră egal cu zero, statele 
membre și Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia ar trebui să țină seama 
de impactul pozitiv al tranziției către 
neutralitatea climatică asupra următoarelor 
aspecte: bunăstarea cetățenilor, 
prosperitatea societății și competitivitatea 
economiei; costurile de mediu, sociale și 
economice ale lipsei de acțiune și ale 
acțiunilor întârziate în domeniul climei; 
maximizarea eficienței energetice și a 
utilizării eficiente a resurselor; securitatea 
energiei și a alimentelor în Uniune și 
accesibilitatea din punctul de vedere al 
prețului a alimentelor pentru cetățenii 
Uniunii; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
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necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce 
privește reducerea și absorbțiile emisiilor 
de gaze cu efect de seră și consolidarea 
rezilienței; o evoluție graduală în timp a 
integrității ecologice și a nivelului de 
ambiție.

seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; necesitatea de a 
asigura o tranziție justă și echitabilă din 
punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și o 
abordare tehnologică conform 
principiului de „a nu cauza prejudicii” în 
ceea ce privește reducerea și absorbțiile 
emisiilor de gaze cu efect de seră și 
consolidarea rezilienței; o evoluție 
graduală în timp a integrității ecologice și a 
nivelului de ambiție.

Or. en

Amendamentul 120
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; necesitatea de a 
asigura o tranziție justă și echitabilă din 

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, luând 
în considerare, în special, necesitățile 
zonelor rurale, montane și ultraperiferice, 
ținând seama de capacitatea lor economică 
și de circumstanțele locale; necesitatea de a 
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punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 
reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 
ecologice și a nivelului de ambiție.

asigura o tranziție justă și echitabilă din 
punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 
reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 
ecologice și a nivelului de ambiție.

Or. fr

Amendamentul 121
Ivo Hristov

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; necesitatea de a 
asigura o tranziție justă și echitabilă din 
punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei, 
inclusiv a producției agricole; securitatea 
și accesibilitatea din punctul de vedere al 
prețului a energiei și a alimentelor; 
dependența de importurile de produse și 
de materii prime provenite din țări terțe 
care nu împărtășesc întotdeauna 
nivelurile ridicate de ambiție ale UE și 
aplică cerințe mai puțin stricte 
economiilor și producției lor; echitatea și 
solidaritatea între statele membre și la nivel 
național, ținând seama de capacitatea lor 
economică, de circumstanțele naționale și 
de nevoia de convergență în timp; 
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investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 
reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 
ecologice și a nivelului de ambiție.

necesitatea de a asigura o tranziție justă și 
echitabilă din punct de vedere social; cele 
mai bune dovezi științifice disponibile, în 
special descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 
reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 
ecologice și a nivelului de ambiție.

Or. bg

Amendamentul 122
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; necesitatea de a 
asigura o tranziție justă și echitabilă din 
punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, costul schimbărilor 
ireversibile ale ecosistemelor datorate 
schimbărilor climatice și degradării 
subsecvente a serviciilor ecosistemice, 
prosperitatea societății și competitivitatea 
economiei; securitatea și accesibilitatea din 
punctul de vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; potențialul sectorului de 
exploatare a terenurilor din Uniune în 
materie de stocare a carbonului; echitatea 
și solidaritatea între statele membre și la 
nivel național, ținând seama de capacitatea 
lor economică, de circumstanțele naționale 
și de nevoia de convergență în timp; 
necesitatea de a asigura o tranziție justă și 
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investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 
reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 
ecologice și a nivelului de ambiție.

echitabilă din punct de vedere social; cele 
mai bune dovezi științifice disponibile, în 
special descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 
reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 
ecologice și a nivelului de ambiție.

Or. en

Amendamentul 123
Anne Sander

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; necesitatea de a 
asigura o tranziție justă și echitabilă din 
punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; adaptarea sistemelor de 
producție ale Uniunii, în special a celor 
din sectorul agricol; echitatea și 
solidaritatea între statele membre și la nivel 
național, ținând seama de capacitatea lor 
economică, de circumstanțele naționale și 
de nevoia de convergență în timp; 
necesitatea de a asigura o tranziție justă și 
echitabilă din punct de vedere social 
pentru toate teritoriile, inclusiv pentru 
zonele rurale; cele mai bune dovezi 
științifice disponibile, în special 
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punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 
reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 
ecologice și a nivelului de ambiție.

descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 
reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 
ecologice și a nivelului de ambiție.

Or. fr

Amendamentul 124
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; necesitatea de a 
asigura o tranziție justă și echitabilă din 
punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea energiei și a alimentelor, 
accesibilitatea din punctul de vedere al 
prețului și autonomia acestora; echitatea și 
solidaritatea între statele membre și la nivel 
național, ținând seama de capacitatea lor 
economică, de circumstanțele naționale, în 
special de cota lor din zonele protejate din 
cadrul Natura 2000 și din zonele 
împădurite, și disparitățile regionale și de 
nevoia de convergență în timp; necesitatea 
de a asigura o tranziție justă și echitabilă 
din punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
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reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 
ecologice și a nivelului de ambiție.

investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 
reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 
ecologice și a nivelului de ambiție.

Or. en

Amendamentul 125
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; necesitatea de a 
asigura o tranziție justă și echitabilă din 
punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 
reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; necesitatea de a 
asigura o tranziție justă și echitabilă din 
punct de vedere social, precum și incluzivă 
din punct de vedere teritorial și echitabilă 
între zonele și comunitățile rurale, 
urbane, insulare și montane; cele mai 
bune dovezi științifice disponibile, în 
special descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 
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ecologice și a nivelului de ambiție. reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 
ecologice și a nivelului de ambiție.

Or. it

Amendamentul 126
Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; necesitatea de a 
asigura o tranziție justă și echitabilă din 
punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 
reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 
ecologice și a nivelului de ambiție.

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; tranziția către o bioeconomie 
circulară și către produse regenerabile; 
echitatea și solidaritatea între statele 
membre și la nivel național, ținând seama 
de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; necesitatea de a 
asigura o tranziție justă și echitabilă din 
punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 
reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 
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ecologice și a nivelului de ambiție.

Or. en

Amendamentul 127
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; necesitatea de a 
asigura o tranziție justă și echitabilă din 
punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 
reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 
ecologice și a nivelului de ambiție.

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea și sănătatea cetățenilor, 
prosperitatea societății și competitivitatea 
economiei; securitatea și accesibilitatea din 
punctul de vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale, de zonele rurale 
și montane și de nevoia de convergență în 
timp; necesitatea de a asigura o tranziție 
justă și echitabilă din punct de vedere 
social; cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, în special descoperirile 
prezentate de IPCC; necesitatea de a 
integra riscurile legate de schimbările 
climatice în deciziile de investiții și de 
planificare; eficacitatea din punctul de 
vedere al costurilor și neutralitatea 
tehnologică în ceea ce privește reducerea și 
absorbțiile emisiilor de gaze cu efect de 
seră și consolidarea rezilienței; o evoluție 
graduală în timp a integrității ecologice, a 
sistemelor agriculturii ecologice și a 
nivelului de ambiție.

Or. en
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Amendamentul 128
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În cursul procesului de realizare a 
obiectivului de neutralitate climatică, 
statele membre și Comisia ar trebui să 
acorde o atenție deosebită zonelor rurale 
și îndepărtate, care se confruntă cu 
provocări sociale și economice 
semnificative.

Or. en

Amendamentul 129
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Pădurile joacă un rol esențial în 
tranziția către neutralitatea climatică. 
Gestionarea durabilă și apropiată de 
natură a pădurilor este esențială pentru 
absorbția continuă din atmosferă a 
gazelor cu efect de seră și permite, de 
asemenea, furnizarea de materii prime 
regenerabile și ecologice pentru produsele 
lemnoase care stochează carbon și care 
pot acționa ca un substitut pentru 
materialele și combustibilii din surse 
fosile. „Triplul rol” al pădurilor 
(absorbție, stocare și substituție) 
contribuie la reducerea emisiilor de dioxid 
de carbon eliberate în atmosferă, 
asigurând totodată faptul că pădurile 
continuă să crească și să ofere multe alte 
servicii.
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Or. en

Amendamentul 130
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Tranziția către neutralitatea 
climatică necesită schimbări la nivelul 
tuturor politicilor și un efort colectiv al 
tuturor sectoarelor economiei și ale 
societății, astfel cum arată Comisia în 
comunicarea sa intitulată „Pactul verde 
european”. În concluziile sale din 12 
decembrie 2019, Consiliul European a 
precizat că toate actele legislative și 
politicile relevante ale UE trebuie să fie 
corelate cu îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice și să contribuie la 
acesta, cu respectarea unor condiții de 
concurență echitabile, și a invitat Comisia 
să analizeze dacă acest lucru impune o 
modificare a normelor actuale.

(16) Astfel cum s-a descris mai sus, 
Comisia a publicat la 11 decembrie 2019 
comunicarea sa intitulată „Pactul verde 
european”. În concluziile sale din 12 
decembrie 2019, Consiliul European a 
precizat că toate actele legislative și 
politicile relevante ale UE ar trebui să fie 
corelate cu îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice și să contribuie la 
acesta, cu respectarea unor condiții de 
concurență echitabile, și a invitat Comisia 
să analizeze dacă acest lucru impune o 
modificare a normelor actuale. Având în 
vedere criza provocată de coronavirus, 
care a demonstrat în mod clar ce 
înseamnă o stare de urgență adevărată, 
atât Consiliul European, cât și Comisia 
sunt invitați să își examineze obiectivele 
pe baza acestor noi constatări. În 
consecință, statele membre și Uniunea 
sunt invitate să își reevalueze 
angajamentele asumate în cadrul 
Acordului de la Paris și, dacă este 
necesar, să adapteze concluziile și actele 
legislative respective în spiritul unei 
politici de mediu raționale și nu a unei 
politici înșelătoare privind clima. Aceasta 
include, în special, concluziile Consiliului 
European din 23/24 octombrie 2014 și din 
17/18 martie 2016 (stabilirea obiectivelor 
pentru 2030) și din 12 decembrie 2019 
(stabilirea unui obiectiv de „neutralitate 
climatică” până în 2050), precum și 
legislația UE menționată în 
considerentele 7, 8 și 9 din prezentul 
regulament. În contradicție cu aspectele 
menționate mai sus, ar trebui subliniat 
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faptul că, până în prezent, Programul de 
achiziționare de obligațiuni emise de 
sectorul corporativ (CSPP) pentru 
facilități cantitative al Băncii Centrale 
Europene a fost utilizat în principal 
pentru finanțarea activităților care 
generează emisii ridicate de dioxid de 
carbon, în deplină contradicție cu politica 
Comisiei privind clima despre care se 
pretinde că ar salva Pământul.

Or. en

Amendamentul 131
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Tranziția către neutralitatea 
climatică necesită schimbări la nivelul 
tuturor politicilor și un efort colectiv al 
tuturor sectoarelor economiei și ale 
societății, astfel cum arată Comisia în 
comunicarea sa intitulată „Pactul verde 
european”. În concluziile sale din 12 
decembrie 2019, Consiliul European a 
precizat că toate actele legislative și 
politicile relevante ale UE trebuie să fie 
corelate cu îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice și să contribuie la 
acesta, cu respectarea unor condiții de 
concurență echitabile, și a invitat Comisia 
să analizeze dacă acest lucru impune o 
modificare a normelor actuale.

(16) Tranziția către neutralitatea 
climatică necesită schimbări la nivelul 
tuturor politicilor și un efort colectiv al 
tuturor sectoarelor economiei și ale 
societății, astfel cum arată Comisia în 
comunicarea sa intitulată „Pactul verde 
european”. În concluziile sale din 12 
decembrie 2019, Consiliul European a 
precizat că toate actele legislative și 
politicile relevante ale UE trebuie să fie 
corelate cu îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice și să contribuie la 
acesta, cu respectarea unor condiții de 
concurență echitabile, și a invitat Comisia 
să analizeze dacă acest lucru impune o 
modificare a normelor actuale. Ținând 
seama de acestea din urmă, Comisia ar 
trebui să revizuiască legislația privind 
materialele și produsele, pentru a 
promova utilizarea materialelor 
regenerabile și cu conținut scăzut de 
carbon, cu beneficii pentru climă, care 
acționează ca absorbanți de carbon sau 
care înlocuiesc parțial materialele din 
surse fosile.
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Or. en

Justificare

Replacing fossil-intensive materials with renewable, bio-based and low carbon materials is 
crucial for achieving climate neutrality. Materials and manufactured products represent 23 % 
of the CO2 emissions due to domestic final demand for products. As domestic final demand 
for products constitutes 77% of the total EU-27 carbon footprint, materials and manufactured 
products constitute nearly one fifth of the total EU-27 CO2 emissions. By storing and utilizing 
carbon dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced 
renewable materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Amendamentul 132
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Tranziția către neutralitatea 
climatică necesită schimbări la nivelul 
tuturor politicilor și un efort colectiv al 
tuturor sectoarelor economiei și ale 
societății, astfel cum arată Comisia în 
comunicarea sa intitulată „Pactul verde 
european”. În concluziile sale din 12 
decembrie 2019, Consiliul European a 
precizat că toate actele legislative și 
politicile relevante ale UE trebuie să fie 
corelate cu îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice și să contribuie la 
acesta, cu respectarea unor condiții de 
concurență echitabile, și a invitat Comisia 
să analizeze dacă acest lucru impune o 
modificare a normelor actuale.

(16) Tranziția către neutralitatea 
climatică necesită schimbări la nivelul 
tuturor politicilor și un efort colectiv al 
tuturor sectoarelor economiei și ale 
societății, astfel cum arată Comisia în 
comunicarea sa intitulată „Pactul verde 
european”. În concluziile sale din 12 
decembrie 2019, Consiliul European a 
precizat că toate actele legislative și 
politicile relevante ale UE trebuie să fie 
corelate cu îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice și să contribuie la 
acesta, cu respectarea unor condiții de 
concurență echitabile, și a invitat Comisia 
să analizeze dacă acest lucru impune o 
modificare a normelor actuale, inclusiv a 
normelor privind sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
privind schimbarea destinației terenurilor 
și silvicultura, precum și instituirea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon.

Or. en
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Amendamentul 133
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Tranziția către neutralitatea 
climatică necesită schimbări la nivelul 
tuturor politicilor și un efort colectiv al 
tuturor sectoarelor economiei și ale 
societății, astfel cum arată Comisia în 
comunicarea sa intitulată „Pactul verde 
european”. În concluziile sale din 12 
decembrie 2019, Consiliul European a 
precizat că toate actele legislative și 
politicile relevante ale UE trebuie să fie 
corelate cu îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice și să contribuie la 
acesta, cu respectarea unor condiții de 
concurență echitabile, și a invitat Comisia 
să analizeze dacă acest lucru impune o 
modificare a normelor actuale.

(16) Tranziția către neutralitatea 
climatică necesită schimbări la nivelul 
tuturor politicilor și un efort colectiv al 
tuturor sectoarelor economiei și ale 
societății, în timp ce toate politicile UE ar 
trebui, de asemenea, să contribuie la 
conservarea și refacerea capitalului 
natural al Europei, astfel cum arată 
Comisia în comunicarea sa intitulată 
„Pactul verde european”. În concluziile 
sale din 12 decembrie 2019, Consiliul 
European a precizat că toate actele 
legislative și politicile relevante ale UE 
trebuie să fie corelate cu îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și să 
contribuie la acesta, cu respectarea unor 
condiții de concurență echitabile, și a 
invitat Comisia să analizeze dacă acest 
lucru impune o modificare a normelor 
actuale.

Or. en

Amendamentul 134
Asger Christensen, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ulrike Müller, Martin Hlaváček

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Tranziția către neutralitatea 
climatică necesită schimbări la nivelul 
tuturor politicilor și un efort colectiv al 
tuturor sectoarelor economiei și ale 
societății, astfel cum arată Comisia în 
comunicarea sa intitulată „Pactul verde 
european”. În concluziile sale din 12 

(16) Tranziția către neutralitatea 
climatică necesită schimbări la nivelul 
tuturor politicilor și un efort colectiv al 
tuturor sectoarelor economiei și ale 
societății, astfel cum arată Comisia în 
comunicarea sa intitulată „Pactul verde 
european”. În concluziile sale din 12 
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decembrie 2019, Consiliul European a 
precizat că toate actele legislative și 
politicile relevante ale UE trebuie să fie 
corelate cu îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice și să contribuie la 
acesta, cu respectarea unor condiții de 
concurență echitabile, și a invitat Comisia 
să analizeze dacă acest lucru impune o 
modificare a normelor actuale.

decembrie 2019, Consiliul European a 
precizat că toate actele legislative și 
politicile relevante ale UE trebuie să fie 
corelate cu îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice și să contribuie la 
acesta, cu respectarea unor condiții de 
concurență echitabile, și a invitat Comisia 
să analizeze dacă acest lucru impune o 
modificare a normelor actuale. Politicile 
Uniunii ar trebui să fie concepute astfel 
încât să reducă la minimum riscul de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon în 
toate sectoarele.

Or. en

Amendamentul 135
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) În Raportul special al IPCC 
privind încălzirea globală cu 1,5°C se 
solicită atingerea unui nivel de emisii nete 
de dioxid de carbon egal cu zero până în 
2050 și a unui nivel de alte emisii nete 
decât cele de dioxid de carbon egal cu 
zero mai târziu în cursul acestui secol, cu 
scopul de a limita încălzirea globală la o 
valoare de aproximativ 1,5°C. Uniunea 
are un obiectiv mai ambițios prin faptul 
că solicită ca toate emisiile de gaze cu 
efect de seră, inclusiv de gaze cu durată 
de viață scurtă, să atingă un nivel net egal 
cu zero până la jumătatea secolului.

Or. en

Amendamentul 136
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
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Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Raportul special al IPCC privind 
încălzirea globală cu 1,5° C recunoaște că 
diferitele gaze cu efect de seră au cicluri 
de viață diferite, anumite gaze rămânând 
în atmosferă pe o perioadă mai 
îndelungată decât altele. Metanul biogen, 
produs de animale, are un ciclu de viață 
mai scurt decât CO2, iar acest lucru ar 
trebui să fie recunoscut în cadrul 
ambițiilor UE în domeniul climei. 
Eforturile de a realiza neutralitatea 
climatică ar trebui să abordeze caracterul 
urgent al reducerii emisiilor de CO2 în 
atmosferă.

Or. en

Amendamentul 137
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 16 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16c) Există o dezbatere în curs în 
cadrul comunității științifice cu privire la 
metrica comună utilizată pentru 
potențialul de încălzire globală, în special 
pentru gazele cu durată de viață scurtă, 
cum ar fi metanul biogen. Implicațiile 
echivalenței de CO2 merită o analiză 
suplimentară și este oportun să se dezvolte 
o strategie solidă, bazată pe dovezi, pentru 
a reduce emisiile de gaze cu durată de 
viață scurtă.

Or. en

Amendamentul 138
Michal Wiezik
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Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Cheltuielile favorabile climei care 
se aplică pe tot parcursul CFM și Fondul 
european de redresare ar trebui să 
sprijine, printre alte sectoare, și sectorul 
exploatării terenurilor, promovând o 
gestionare activă a terenurilor care să fie 
ecologică și favorabilă climei, contribuind 
la obiectivul privind plantarea a trei 
miliarde de copaci în zonele agricole și 
urbane, precum și contribuind la punerea 
în aplicare a obiectivelor de redresare și 
protecție strictă ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 139
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Tranziția către neutralitatea 
climatică nu poate fi separată de sectorul 
agricol, singurul sector productiv care 
poate stoca dioxidul de carbon. În special, 
silvicultura, pășunile stabile și culturile 
multianuale, în general, asigură stocarea 
pe termen lung.

Or. it

Amendamentul 140
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 
a neutralității climatice până în 2050. În 
comunicarea respectivă, Comisia a 
subliniat că toate politicile Uniunii ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și că 
fiecare sector ar trebui să își aducă propria 
contribuție. Pe baza unei evaluări 
cuprinzătoare a impactului și ținând seama 
de analiza planurilor naționale integrate 
privind energia și clima care îi vor fi 
prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
Comisia ar trebui ca până în septembrie 
2020 să revizuiască obiectivul privind 
clima asumat de Uniune pentru 2030 și să 
analizeze opțiunile pentru un nou obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2030, de 
50-55 % comparativ cu nivelurile din 
1990. În cazul în care consideră că este 
necesar să modifice obiectivul asumat de 
Uniune pentru 2030, Comisia ar trebui să 
înainteze propuneri Parlamentului 
European și Consiliului în vederea 
modificării în consecință a prezentului 
regulament. În plus, Comisia ar trebui să 
evalueze, până la 30 iunie 2021, modul în 
care ar trebui modificată legislația 
Uniunii care pune în aplicare acest 
obiectiv pentru a se ajunge la o reducere a 
emisiilor cu 50-55 % în comparație cu 
1990.

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 
a neutralității climatice până în 2050. 
Emisiile antropice de gaze cu efect de seră 
sunt indisolubil legate de activitățile 
economice, lucru dovedit de faptul că din 
perioada postbelică și până în prezent s-a 
înregistrat o creștere aproape continuă a 
emisiilor globale de CO2, care a fost 
temporar întreruptă ca urmare a 
recesiunii cauzate de criza economică din 
perioada 2007-2008. La fel se întâmplă și 
în cazul pandemiei de COVID 19, care ar 
putea declanșa cea mai gravă spirală de 
recesiune de la Marea Depresiune. 
Prosperitatea economică este cea care 
permite unei societăți să practice protecția 
mediului în beneficiul tuturor. Prin 
urmare, în mod evident, comunicarea 
menționată anterior nu a luat în 
considerare în mod corespunzător 
importanța creșterii economice ca o 
condiție prealabilă pentru o politică de 
mediu rațională și pentru bunăstarea 
socială. Atât creșterea obiectivului de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2030, cât și obiectivul așa-
numitei „neutralități climatice” până în 
2050 trebuie reevaluate. Dimpotrivă, 
Comisia a subliniat că toate politicile 
Uniunii ar trebui să contribuie la 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice și că fiecare sector ar trebui să își 
aducă propria contribuție, ceea ce, potrivit 
cunoștințelor actuale, ar conduce de fapt 
la distrugerea tuturor sectoarelor 
economice mari consumatoare de energie. 
Pe baza unei evaluări cuprinzătoare a 
impactului și ținând seama de analiza 
planurilor naționale integrate privind 
energia și clima care îi vor fi prezentate în 
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conformitate cu Regulamentul (UE) 
2018/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului36, Comisia ar trebui ca până în 
septembrie 2020 să revizuiască obiectivul 
asumat de Uniune pentru 2030 în spiritul 
unei politici de mediu raționale. 
Evaluarea impactului ar trebui să fie 
punctul de plecare pentru toate discuțiile 
viitoare. Toate inițiativele legislative 
trebuie să fie subordonate acesteia dacă 
nu dorim să fim acuzați de crearea unor 
fapte juridice pe bază de ideologii.

_________________ _________________
36 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).

36 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).

Or. en

Amendamentul 141
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
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efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 
a neutralității climatice până în 2050.În 
comunicarea respectivă, Comisia a 
subliniat că toate politicile Uniunii ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și că 
fiecare sector ar trebui să își aducă 
propria contribuție. Pe baza unei evaluări 
cuprinzătoare a impactului și ținând seama 
de analiza planurilor naționale integrate 
privind energia și clima care îi vor fi 
prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
Comisia ar trebui ca până în septembrie 
2020 să revizuiască obiectivul privind 
clima asumat de Uniune pentru 2030 și să 
analizeze opțiunile pentru un nou obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2030, de 
50-55 % comparativ cu nivelurile din 
1990.În cazul în care consideră că este 
necesar să modifice obiectivul asumat de 
Uniune pentru 2030, Comisia ar trebui să 
înainteze propuneri Parlamentului 
European și Consiliului în vederea 
modificării în consecință a prezentului 
regulament. În plus, Comisia ar trebui să 
evalueze, până la 30 iunie 2021, modul în 
care ar trebui modificată legislația 
Uniunii care pune în aplicare acest 
obiectiv pentru a se ajunge la o reducere a 
emisiilor cu 50-55 % în comparație cu 
1990.

efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 
a neutralității climatice până în 2050.În 
comunicarea respectivă nu s-a luat în 
considerare modificarea scenariului ca 
urmare a pandemiei de COVID-19, despre 
care se consideră că va cauza cea mai 
gravă recesiune de la Marea Depresiune. 
Prin urmare, este oportun ca Comisia să 
își revizuiască prioritățile și calendarul 
pentru a nu conduce la declinul Europei 
în încercarea de a realiza obiectivul 
neutralității climatice. Pe baza unei 
evaluări cuprinzătoare a impactului și 
ținând seama de analiza planurilor 
naționale integrate privind energia și clima 
care îi vor fi prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
Comisia ar trebui ca până în septembrie 
2020 să ia în considerare consecințele și 
impactul pandemiei la nivel 
socioeconomic și să își modifice 
obiectivele pentru a nu agrava și mai mult 
situația, în special în detrimentul 
sectorului agricol și a celui 
agroalimentar. În cazul în care consideră 
că este necesar să modifice obiectivul 
asumat de Uniune pentru 2030, Comisia ar 
trebui să înainteze propuneri Parlamentului 
European și Consiliului în vederea 
modificării în consecință a prezentului 
regulament.

_________________ _________________
36 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. 
663/2009și (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 

36 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. 
663/2009și (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 
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Regulamentului (UE) nr.525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Regulamentului (UE) nr.525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Or. it

Amendamentul 142
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 
a neutralității climatice până în 2050. În 
comunicarea respectivă, Comisia a 
subliniat că toate politicile Uniunii ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și că 
fiecare sector ar trebui să își aducă propria 
contribuție. Pe baza unei evaluări 
cuprinzătoare a impactului și ținând 
seama de analiza planurilor naționale 
integrate privind energia și clima care îi 
vor fi prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului36, Comisia ar trebui ca până 
în septembrie 2020 să revizuiască 
obiectivul privind clima asumat de 
Uniune pentru 2030 și să analizeze 
opțiunile pentru un nou obiectiv de 
reducere a emisiilor până în 2030, de 50-
55 % comparativ cu nivelurile din 1990. În 
cazul în care consideră că este necesar să 
modifice obiectivul asumat de Uniune 
pentru 2030, Comisia ar trebui să 
înainteze propuneri Parlamentului 
European și Consiliului în vederea 

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 
a neutralității climatice până în 2050. În 
comunicarea respectivă, Comisia a 
subliniat că toate politicile Uniunii ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și că 
fiecare sector ar trebui să își aducă propria 
contribuție. Având în vedere obiectivul 
Uniunii de a atinge neutralitatea 
climatică cel târziu până în 2040, este 
esențial ca acțiunile în domeniul climei și 
toată legislația sectorială relevantă să fie 
consolidate în continuare și, în special, ca 
obiectivul Uniunii pentru 2030 să crească 
pentru a ajunge la o reducere de 65 % a 
emisiilor comparativ cu nivelurile din 
1990. Prin urmare, Comisia ar trebui să 
evalueze, până la 30 iunie 2021, modul în 
care legislația Uniunii care pune în aplicare 
acest obiectiv mai ridicat ar trebui 
modificată în consecință.
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modificării în consecință a prezentului 
regulament. În plus, Comisia ar trebui să 
evalueze, până la 30 iunie 2021, modul în 
care ar trebui modificată legislația Uniunii 
care pune în aplicare acest obiectiv pentru 
a se ajunge la o reducere a emisiilor cu 
50-55 % în comparație cu 1990.

_________________
36 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).

Or. en

Amendamentul 143
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 
a neutralității climatice până în 2050. În 
comunicarea respectivă, Comisia a 

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 
a neutralității climatice până în 2050. În 
comunicarea respectivă, Comisia a 



PE652.514v01-00 92/156 AM\1206211RO.docx

RO

subliniat că toate politicile Uniunii ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și că 
fiecare sector ar trebui să își aducă propria 
contribuție. Pe baza unei evaluări 
cuprinzătoare a impactului și ținând seama 
de analiza planurilor naționale integrate 
privind energia și clima care îi vor fi 
prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
Comisia ar trebui ca până în septembrie 
2020 să revizuiască obiectivul privind 
clima asumat de Uniune pentru 2030 și să 
analizeze opțiunile pentru un nou obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2030, de 
50-55 % comparativ cu nivelurile din 
1990. În cazul în care consideră că este 
necesar să modifice obiectivul asumat de 
Uniune pentru 2030, Comisia ar trebui să 
înainteze propuneri Parlamentului 
European și Consiliului în vederea 
modificării în consecință a prezentului 
regulament. În plus, Comisia ar trebui să 
evalueze, până la 30 iunie 2021, modul în 
care ar trebui modificată legislația Uniunii 
care pune în aplicare acest obiectiv pentru 
a se ajunge la o reducere a emisiilor cu 50-
55 % în comparație cu 1990.

subliniat că toate politicile Uniunii ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și că 
fiecare sector ar trebui să își aducă propria 
contribuție. Pentru a permite planificarea 
în avans a economiilor cu emisii nete de 
dioxid de carbon egale cu zero, Comisia 
ar trebui ca, până în septembrie, pe baza 
unei evaluări cuprinzătoare a impactului și 
ținând seama de analiza planurilor 
naționale integrate privind energia și clima 
care îi vor fi prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
să înainteze propuneri Parlamentului 
European și Consiliului în vederea 
modificării prezentului regulament cu un 
nou obiectiv de reducere a emisiilor până 
în 2030, de 70 % comparativ cu nivelurile 
din 1990. În plus, Comisia ar trebui să 
evalueze, până la 30 iunie 2021, modul în 
care ar trebui modificată legislația Uniunii 
care pune în aplicare acest obiectiv pentru 
a se ajunge la o reducere a emisiilor cu 
70 % în comparație cu 1990.

_________________ _________________
36 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).

36 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).

Or. en
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Amendamentul 144
Veronika Vrecionová

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 
a neutralității climatice până în 2050. În 
comunicarea respectivă, Comisia a 
subliniat că toate politicile Uniunii ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și că 
fiecare sector ar trebui să își aducă propria 
contribuție. Pe baza unei evaluări 
cuprinzătoare a impactului și ținând seama 
de analiza planurilor naționale integrate 
privind energia și clima care îi vor fi 
prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
Comisia ar trebui ca până în septembrie 
2020 să revizuiască obiectivul privind 
clima asumat de Uniune pentru 2030 și să 
analizeze opțiunile pentru un nou obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2030, de 
50-55 % comparativ cu nivelurile din 1990. 
În cazul în care consideră că este necesar 
să modifice obiectivul asumat de Uniune 
pentru 2030, Comisia ar trebui să înainteze 
propuneri Parlamentului European și 
Consiliului în vederea modificării în 
consecință a prezentului regulament. În 
plus, Comisia ar trebui să evalueze, până la 
30 iunie 2021, modul în care ar trebui 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare acest obiectiv pentru a se ajunge la 
o reducere a emisiilor cu 50-55 % în 
comparație cu 1990.

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 
a neutralității climatice până în 2050. În 
comunicarea respectivă, Comisia a 
subliniat că toate politicile Uniunii ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și că 
fiecare sector ar trebui să își aducă propria 
contribuție. Pe baza unei evaluări 
cuprinzătoare a impactului și ținând seama 
de analiza planurilor naționale integrate 
privind energia și clima care îi vor fi 
prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
Comisia ar trebui ca până în septembrie 
2020 să revizuiască obiectivul privind 
clima asumat de Uniune pentru 2030 și să 
analizeze opțiunile pentru un nou obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2030, de 
40-45 % comparativ cu nivelurile din 1990. 
În cazul în care consideră că este necesar 
să modifice obiectivul asumat de Uniune 
pentru 2030, Comisia ar trebui să înainteze 
propuneri Parlamentului European și 
Consiliului în vederea modificării în 
consecință a prezentului regulament. În 
plus, Comisia ar trebui să evalueze, până la 
30 iunie 2021, modul în care ar trebui 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare acest obiectiv pentru a se ajunge la 
o reducere a emisiilor cu 40-45 % în 
comparație cu 1990.
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_________________ _________________
36 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).

36 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).

Or. en

Justificare

În conformitate cu 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.

Amendamentul 145
Balázs Hidvéghi

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 
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a neutralității climatice până în 2050. În 
comunicarea respectivă, Comisia a 
subliniat că toate politicile Uniunii ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și că 
fiecare sector ar trebui să își aducă propria 
contribuție. Pe baza unei evaluări 
cuprinzătoare a impactului și ținând seama 
de analiza planurilor naționale integrate 
privind energia și clima care îi vor fi 
prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
Comisia ar trebui ca până în septembrie 
2020 să revizuiască obiectivul privind 
clima asumat de Uniune pentru 2030 și să 
analizeze opțiunile pentru un nou obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2030, de 
50-55 % comparativ cu nivelurile din 1990. 
În cazul în care consideră că este necesar 
să modifice obiectivul asumat de Uniune 
pentru 2030, Comisia ar trebui să înainteze 
propuneri Parlamentului European și 
Consiliului în vederea modificării în 
consecință a prezentului regulament. În 
plus, Comisia ar trebui să evalueze, până la 
30 iunie 2021, modul în care ar trebui 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare acest obiectiv pentru a se ajunge la 
o reducere a emisiilor cu 50-55 % în 
comparație cu 1990.

a neutralității climatice până în 2050. În 
comunicarea respectivă, Comisia a 
subliniat că toate politicile Uniunii ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și că 
fiecare sector ar trebui să își aducă propria 
contribuție, ținând totodată seama de 
principiul „poluatorul plătește”. Pe baza 
unei evaluări cuprinzătoare a impactului, 
cu o defalcare pe stat membru, și ținând 
seama de analiza planurilor naționale 
integrate privind energia și clima care îi 
vor fi prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
Comisia ar trebui ca până în septembrie 
2020 să revizuiască obiectivul privind 
clima asumat de Uniune pentru 2030 și să 
analizeze opțiunile pentru un nou obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2030, de 
50-55 % comparativ cu nivelurile din 1990. 
În cazul în care consideră că este necesar 
să modifice obiectivul asumat de Uniune 
pentru 2030, Comisia ar trebui să înainteze 
propuneri Parlamentului European și 
Consiliului în vederea modificării în 
consecință a prezentului regulament. În 
plus, pe baza rezultatului evaluării 
impactului, Comisia ar trebui să evalueze, 
până la 30 iunie 2021, modul în care ar 
trebui modificată legislația Uniunii care 
pune în aplicare acest obiectiv pentru a se 
ajunge la o reducere a emisiilor cu 
aproximativ 50 %, dar nu mai mult de 
55 % în comparație cu 1990.

_________________ _________________
36 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) 

36 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) 
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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).

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).

Or. en

Amendamentul 146
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 
a neutralității climatice până în 2050. În 
comunicarea respectivă, Comisia a 
subliniat că toate politicile Uniunii ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și că 
fiecare sector ar trebui să își aducă propria 
contribuție. Pe baza unei evaluări 
cuprinzătoare a impactului și ținând seama 
de analiza planurilor naționale integrate 
privind energia și clima care îi vor fi 
prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
Comisia ar trebui ca până în septembrie 
2020 să revizuiască obiectivul privind 
clima asumat de Uniune pentru 2030 și să 
analizeze opțiunile pentru un nou obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2030, de 
50-55 % comparativ cu nivelurile din 1990. 
În cazul în care consideră că este necesar 
să modifice obiectivul asumat de Uniune 
pentru 2030, Comisia ar trebui să înainteze 
propuneri Parlamentului European și 
Consiliului în vederea modificării în 

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 
a neutralității climatice până în 2050. În 
comunicarea respectivă, Comisia a 
subliniat că toate politicile Uniunii ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și la 
conservarea și refacerea capitalului 
natural al UE și că fiecare sector ar trebui 
să își aducă propria contribuție. Pe baza 
unei evaluări cuprinzătoare a impactului și 
ținând seama de analiza planurilor 
naționale integrate privind energia și clima 
care îi vor fi prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
Comisia ar trebui ca până în septembrie 
2020 să revizuiască obiectivul privind 
clima asumat de Uniune pentru 2030 și să 
analizeze opțiunile pentru un nou obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2030, de 
50-55 % comparativ cu nivelurile din 1990. 
În cazul în care consideră că este necesar 
să modifice obiectivul asumat de Uniune 
pentru 2030, Comisia ar trebui să înainteze 
propuneri Parlamentului European și 
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consecință a prezentului regulament. În 
plus, Comisia ar trebui să evalueze, până la 
30 iunie 2021, modul în care ar trebui 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare acest obiectiv pentru a se ajunge la 
o reducere a emisiilor cu 50-55 % în 
comparație cu 1990.

Consiliului în vederea modificării în 
consecință a prezentului regulament. În 
plus, Comisia ar trebui să evalueze, până la 
30 iunie 2021, modul în care ar trebui 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare acest obiectiv pentru a se ajunge la 
o reducere a emisiilor cu 50-55 % în 
comparație cu 1990.

_________________ _________________
36 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).

36 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).

Or. en

Justificare

Este relevant de menționat obiectivul transversal de conservare și refacere a capitalului 
natural, întrucât există soluții avantajoase atât pentru climă, cât și pentru mediu, și există în 
același timp soluții false, care agravează criza de mediu și pe cea a biodiversității. Legea 
climei ar trebui să promoveze soluții avantajoase pentru toate dimensiunile.

Amendamentul 147
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Decarbonizarea sistemului 
energetic este esențială pentru 
neutralitatea climatică, precum și pentru 
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redresarea UE în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19 și pentru 
prosperitatea pe termen lung. Mai multă 
energie din surse regenerabile obținută în 
mod durabil va fi esențială pentru 
combaterea schimbărilor climatice și a 
pierderii biodiversității. UE va promova 
cu prioritate soluții cum ar fi energia 
oceanică, energia eoliană marină, cele 
care permit și regenerarea stocurilor de 
pește, fermele de panouri solare care 
oferă solului o acoperire propice 
biodiversității și bioenergia durabilă. 
Utilizarea arborilor întregi și a culturilor 
alimentare pentru producția de energie, 
indiferent dacă provin din producția UE 
sau din import, ar trebui să fie redusă la 
minimum1a.
_________________
1a Paragraful este preluat integral din 
textul Strategiei UE privind 
biodiversitatea pentru 2030 – Readucerea 
naturii în viețile noastre (COM(2020)380 
final).

Or. en

Amendamentul 148
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Nivelul de ambiție al obiectivului 
din sectorul exploatării terenurilor, al 
schimbării destinației terenurilor și al 
silviculturii este stabilit la un nivel mai 
scăzut decât ceea ce s-a realizat în mod 
constant de-a lungul anilor. Prin urmare, 
Regulamentul (UE) 2018/841 ar trebui 
modificat până în decembrie 2021 pentru 
a reflecta creșterea necesară a nivelului 
de ambiție, potențialul existent al 
practicilor îmbunătățite de exploatare a 
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terenurilor în toate categoriile de 
exploatare a terenurilor, precum și 
obiectivele de redresare și protecție strictă 
ale Uniunii. Administratorii de terenuri, 
care nu sunt afectați de obligațiile care le 
revin statelor membre în temeiul 
Regulamentului privind LULUCF, vor fi 
sprijiniți, după caz, prin intermediul 
mecanismelor de stimulare și compensare 
din cadrul CFM și al Fondului european 
de redresare.

Or. en

Amendamentul 149
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a se asigura că Uniunea și 
statele membre fac în continuare progrese 
suficiente pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice și în materie de 
adaptare, Comisia ar trebui să evalueze 
periodic progresele înregistrate. În cazul 
în care progresele colective realizate de 
statele membre în vederea realizării 
obiectivului neutralității climatice sau în 
materie de adaptare sunt insuficiente sau 
măsurile Uniunii nu sunt în concordanță 
cu obiectivul neutralității climatice sau 
sunt inadecvate pentru a spori capacitatea 
de adaptare, a consolida reziliența sau a 
reduce vulnerabilitatea, Comisia ar trebui 
să ia măsurile necesare în conformitate 
cu tratatele. De asemenea, Comisia ar 
trebui să evalueze periodic măsurile 
naționale relevante și să emită 
recomandări atunci când constată că 
măsurile adoptate de statele membre nu 
sunt în concordanță cu obiectivul 
neutralității climatice sau sunt inadecvate 
pentru a spori capacitatea de adaptare, a 
consolida reziliența și a reduce 

(18) Comisia, în calitate de autoritate 
de executare, respectând subsidiaritatea și 
proporționalitatea, este autorizată să 
elaboreze o prezentare generală a 
politicilor statelor membre în sensul unei 
politici de mediu raționale și să formuleze 
observații pe marginea lor în sensul unor 
recomandări fără caracter obligatoriu.
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vulnerabilitatea la schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 150
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a se asigura că Uniunea și 
statele membre fac în continuare progrese 
suficiente pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice și în materie de 
adaptare, Comisia ar trebui să evalueze 
periodic progresele înregistrate. În cazul în 
care progresele colective realizate de 
statele membre în vederea realizării 
obiectivului neutralității climatice sau în 
materie de adaptare sunt insuficiente sau 
măsurile Uniunii nu sunt în concordanță cu 
obiectivul neutralității climatice sau sunt 
inadecvate pentru a spori capacitatea de 
adaptare, a consolida reziliența sau a 
reduce vulnerabilitatea, Comisia ar trebui 
să ia măsurile necesare în conformitate cu 
tratatele. De asemenea, Comisia ar trebui 
să evalueze periodic măsurile naționale 
relevante și să emită recomandări atunci 
când constată că măsurile adoptate de 
statele membre nu sunt în concordanță cu 
obiectivul neutralității climatice sau sunt 
inadecvate pentru a spori capacitatea de 
adaptare, a consolida reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice.

(18) Pentru a se asigura că Uniunea și 
statele membre fac în continuare progrese 
suficiente pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice și în materie de 
adaptare, Comisia ar trebui să evalueze 
periodic progresele înregistrate. În cazul în 
care progresele colective realizate de 
statele membre în vederea realizării 
obiectivului neutralității climatice sau în 
materie de adaptare sunt insuficiente sau 
măsurile Uniunii nu sunt în concordanță cu 
obiectivul neutralității climatice sau sunt 
inadecvate pentru a spori capacitatea de 
adaptare, a consolida reziliența sau a 
reduce vulnerabilitatea, Comisia ar trebui 
să ia măsurile necesare în conformitate cu 
tratatele. De asemenea, Comisia ar trebui 
să evalueze periodic măsurile naționale 
relevante și să emită recomandări atunci 
când constată că măsurile adoptate de 
Uniune au condus la pierderea 
competitivității și a locurilor de muncă în 
anumite sectoare ale economiei sau că 
măsurile statelor membre nu sunt în 
concordanță cu obiectivul neutralității 
climatice sau sunt inadecvate pentru a spori 
capacitatea de adaptare, a consolida 
reziliența și a reduce vulnerabilitatea la 
schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 151
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Anne Sander

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a se asigura că Uniunea și 
statele membre fac în continuare progrese 
suficiente pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice și în materie de 
adaptare, Comisia ar trebui să evalueze 
periodic progresele înregistrate. În cazul în 
care progresele colective realizate de 
statele membre în vederea realizării 
obiectivului neutralității climatice sau în 
materie de adaptare sunt insuficiente sau 
măsurile Uniunii nu sunt în concordanță cu 
obiectivul neutralității climatice sau sunt 
inadecvate pentru a spori capacitatea de 
adaptare, a consolida reziliența sau a 
reduce vulnerabilitatea, Comisia ar trebui 
să ia măsurile necesare în conformitate cu 
tratatele. De asemenea, Comisia ar trebui 
să evalueze periodic măsurile naționale 
relevante și să emită recomandări atunci 
când constată că măsurile adoptate de 
statele membre nu sunt în concordanță cu 
obiectivul neutralității climatice sau sunt 
inadecvate pentru a spori capacitatea de 
adaptare, a consolida reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice.

(18) În conformitate cu principiul 
subsidiarității și pentru a se asigura că 
Uniunea și statele membre fac în 
continuare progrese suficiente pentru a 
atinge obiectivul neutralității climatice și în 
materie de adaptare, Comisia ar trebui să 
evalueze periodic progresele înregistrate. 
În cazul în care progresele colective 
realizate de statele membre în vederea 
realizării obiectivului neutralității climatice 
sau în materie de adaptare sunt insuficiente 
sau măsurile Uniunii nu sunt în 
concordanță cu obiectivul neutralității 
climatice sau sunt inadecvate pentru a spori 
capacitatea de adaptare, a consolida 
reziliența sau a reduce vulnerabilitatea, 
Comisia ar trebui să ia măsurile necesare în 
conformitate cu tratatele. De asemenea, 
Comisia ar trebui să evalueze periodic 
măsurile naționale relevante și să emită 
recomandări atunci când constată că 
măsurile adoptate de statele membre nu 
sunt în concordanță cu obiectivul 
neutralității climatice sau sunt inadecvate 
pentru a spori capacitatea de adaptare, a 
consolida reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice.

Or. fr

Amendamentul 152
Carmen Avram

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a se asigura că Uniunea și 
statele membre fac în continuare progrese 

(18) Pentru a se asigura că Uniunea și 
statele membre fac în continuare progrese 
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suficiente pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice și în materie de 
adaptare, Comisia ar trebui să evalueze 
periodic progresele înregistrate. În cazul în 
care progresele colective realizate de 
statele membre în vederea realizării 
obiectivului neutralității climatice sau în 
materie de adaptare sunt insuficiente sau 
măsurile Uniunii nu sunt în concordanță 
cu obiectivul neutralității climatice sau 
sunt inadecvate pentru a spori capacitatea 
de adaptare, a consolida reziliența sau a 
reduce vulnerabilitatea, Comisia ar trebui 
să ia măsurile necesare în conformitate cu 
tratatele. De asemenea, Comisia ar trebui 
să evalueze periodic măsurile naționale 
relevante și să emită recomandări atunci 
când constată că măsurile adoptate de 
statele membre nu sunt în concordanță cu 
obiectivul neutralității climatice sau sunt 
inadecvate pentru a spori capacitatea de 
adaptare, a consolida reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice.

suficiente pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice și în materie de 
adaptare, Comisia ar trebui să evalueze 
periodic progresele înregistrate. În cazul în 
care progresele colective realizate de 
statele membre în vederea realizării 
obiectivului neutralității climatice sau în 
materie de adaptare sunt insuficiente sau 
orice măsură a Uniunii nu este în 
concordanță cu obiectivul neutralității 
climatice sau este inadecvată pentru a 
spori capacitatea de adaptare, a consolida 
reziliența sau a reduce vulnerabilitatea, 
Comisia ar trebui să ia măsurile necesare în 
conformitate cu tratatele. De asemenea, 
Comisia ar trebui să evalueze periodic 
măsurile naționale relevante și să emită 
recomandări atunci când constată că 
măsurile adoptate de statele membre nu 
sunt în concordanță cu obiectivul 
neutralității climatice sau sunt inadecvate 
pentru a spori capacitatea de adaptare, a 
consolida reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 153
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comisia ar trebui să asigure o 
evaluare solidă și obiectivă, bazată pe cele 
mai recente descoperiri științifice, tehnice 
și socioeconomice, susținute de o masă 
reprezentativă de experți independenți, și 
să își bazeze evaluarea pe informații 
relevante, inclusiv pe informațiile 
transmise și raportate de statele membre, 
pe rapoartele Agenției Europene de Mediu, 
pe cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv pe rapoartele IPCC. 
Dat fiind faptul că s-a angajat să 

(19) Comisia ar trebui să asigure o 
evaluare solidă și obiectivă, bazată pe cele 
mai recente descoperiri științifice, tehnice 
și socioeconomice, susținute de o masă 
reprezentativă de experți independenți, și 
să își bazeze evaluarea pe informații 
relevante, inclusiv pe informațiile 
transmise și raportate de statele membre, 
pe rapoartele Agenției Europene de Mediu, 
pe cele mai bune dovezi științifice 
disponibile. Angajamentul deja asumat al 
Comisiei de a analiza modul în care 
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analizeze modul în care sectorul public 
poate utiliza taxonomia UE în contextul 
Pactului verde european, Comisia ar trebui 
să includă informații cu privire la 
investițiile durabile din punctul de vedere 
al mediului, atât cele ale Uniunii, cât și 
cele ale statelor membre, în conformitate 
cu Regulamentul (UE) 2020/… 
(Regulamentul privind taxonomia), atunci 
când astfel de informații sunt disponibile. 
Comisia ar trebui să utilizeze statisticile și 
datele europene, atunci când acestea sunt 
disponibile, și să solicite o analiză de 
specialitate. Agenția Europeană de Mediu 
ar trebui să ofere asistență Comisiei, după 
caz, în conformitate cu programul său 
anual de lucru.

sectorul public poate utiliza taxonomia UE 
în contextul Pactului verde european 
trebuie adaptat la obiectivul unei politici 
de mediu raționale. Comisia ar trebui să 
utilizeze statisticile și datele europene, 
atunci când acestea sunt disponibile, și să 
solicite o analiză de specialitate. Agenția 
Europeană de Mediu ar trebui să ofere 
asistență Comisiei, după caz, în 
conformitate cu orientările unei politici de 
mediu raționale.

Or. en

Amendamentul 154
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comisia ar trebui să asigure o 
evaluare solidă și obiectivă, bazată pe cele 
mai recente descoperiri științifice, tehnice 
și socioeconomice, susținute de o masă 
reprezentativă de experți independenți, și 
să își bazeze evaluarea pe informații 
relevante, inclusiv pe informațiile 
transmise și raportate de statele membre, 
pe rapoartele Agenției Europene de Mediu, 
pe cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv pe rapoartele IPCC. 
Dat fiind faptul că s-a angajat să analizeze 
modul în care sectorul public poate utiliza 
taxonomia UE în contextul Pactului verde 
european, Comisia ar trebui să includă 
informații cu privire la investițiile durabile 
din punctul de vedere al mediului, atât cele 
ale Uniunii, cât și cele ale statelor membre, 

(19) Comisia ar trebui să asigure o 
evaluare solidă și obiectivă, bazată pe cele 
mai recente descoperiri științifice, tehnice 
și socioeconomice, susținute de o masă 
reprezentativă de experți independenți, și 
să își bazeze evaluarea pe informații 
relevante, inclusiv pe informațiile 
transmise și raportate de statele membre, 
pe rapoartele Agenției Europene de Mediu, 
pe cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv pe rapoartele IPCC. 
Dat fiind faptul că s-a angajat să analizeze 
modul în care sectorul public poate utiliza 
taxonomia UE în contextul Pactului verde 
european, Comisia ar trebui să includă 
informații cu privire la investițiile durabile 
din punctul de vedere al mediului, atât cele 
ale Uniunii, cât și cele ale statelor membre, 
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în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2020/… (Regulamentul privind 
taxonomia), atunci când astfel de 
informații sunt disponibile. Comisia ar 
trebui să utilizeze statisticile și datele 
europene, atunci când acestea sunt 
disponibile, și să solicite o analiză de 
specialitate. Agenția Europeană de Mediu 
ar trebui să ofere asistență Comisiei, după 
caz, în conformitate cu programul său 
anual de lucru.

în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2020/… (Regulamentul privind 
taxonomia), atunci când astfel de 
informații sunt disponibile. Orice sistem de 
certificare climatică pentru 
alimente/agricultură trebuie să se bazeze 
pe o revizuire științifică inter pares și 
trebuie să fie evaluat și aprobat de 
Comisie, în calitate de interlocutor 
imparțial. Orice sistem trebuie să fie 
finanțat din fonduri publice, fără a 
genera un conflict de interese, și trebuie 
să facă obiectul controlului 
public. Comisia ar trebui să utilizeze 
statisticile și datele europene, atunci când 
acestea sunt disponibile, și să solicite o 
analiză de specialitate. Agenția Europeană 
de Mediu ar trebui să ofere asistență 
Comisiei, după caz, în conformitate cu 
programul său anual de lucru.

Or. en

Amendamentul 155
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comisia ar trebui să asigure o 
evaluare solidă și obiectivă, bazată pe cele 
mai recente descoperiri științifice, tehnice 
și socioeconomice, susținute de o masă 
reprezentativă de experți independenți, și 
să își bazeze evaluarea pe informații 
relevante, inclusiv pe informațiile 
transmise și raportate de statele membre, 
pe rapoartele Agenției Europene de Mediu, 
pe cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv pe rapoartele IPCC. 
Dat fiind faptul că s-a angajat să analizeze 
modul în care sectorul public poate utiliza 
taxonomia UE în contextul Pactului verde 
european, Comisia ar trebui să includă 
informații cu privire la investițiile durabile 

(19) Comisia ar trebui să asigure o 
evaluare solidă și obiectivă, bazată pe cele 
mai recente descoperiri științifice, tehnice 
și socioeconomice, susținute de o masă 
reprezentativă de experți independenți, și 
să își bazeze evaluarea pe informații 
relevante, inclusiv pe informațiile 
transmise și raportate de statele membre, 
pe rapoartele Agenției Europene de Mediu, 
pe cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv pe rapoartele IPCC și 
EASAC. Dat fiind faptul că s-a angajat să 
analizeze modul în care sectorul public 
poate utiliza taxonomia UE în contextul 
Pactului verde european, Comisia ar trebui 
să includă informații cu privire la 
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din punctul de vedere al mediului, atât cele 
ale Uniunii, cât și cele ale statelor membre, 
în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2020/… (Regulamentul privind 
taxonomia), atunci când astfel de 
informații sunt disponibile. Comisia ar 
trebui să utilizeze statisticile și datele 
europene, atunci când acestea sunt 
disponibile, și să solicite o analiză de 
specialitate. Agenția Europeană de Mediu 
ar trebui să ofere asistență Comisiei, după 
caz, în conformitate cu programul său 
anual de lucru.

investițiile durabile din punctul de vedere 
al mediului, atât cele ale Uniunii, cât și 
cele ale statelor membre, în conformitate 
cu Regulamentul (UE) 2020/… 
(Regulamentul privind taxonomia), atunci 
când astfel de informații sunt disponibile. 
Comisia ar trebui să utilizeze statisticile și 
datele europene, atunci când acestea sunt 
disponibile, și să solicite o analiză de 
specialitate. Agenția Europeană de Mediu 
ar trebui să ofere asistență Comisiei, după 
caz, în conformitate cu programul său 
anual de lucru.

Or. en

Justificare

Și European Academies' Science Advisory Council (Comitetul de consiliere științifică al 
academiilor europene) sprijină procesul de elaborare a politicilor UE prin intermediul 
rapoartelor sale.

Amendamentul 156
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice, ar trebui să se 
faciliteze o mobilizare publică și socială 
puternică în materie de combatere a 
schimbărilor climatice. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să aibă o atitudine de 
deschidere față de toate componentele 
societății pentru a le oferi posibilitatea și 
mijloacele să contribuie activ la 
construirea unei societăți neutre din 
punct de vedere climatic și reziliente la 
schimbările climatice, inclusiv prin 
lansarea unui pact climatic european.

(20) Drepturile democratice ale 
cetățenilor europeni sunt cel mai bine 
reprezentate de parlamentele naționale 
ale statele lor individuale, legitimate de 
aceștia prin alegeri democratice. Trebuie 
combătută ferm ideea Comisiei de a 
îndoctrina cetățenii într-un mod ideologic, 
ocolind parlamentele naționale, cu privire 
la politica privind clima pe care dorește să 
o desfășoare. Cetățenii și comunitățile vor 
fi primele care vor suferi consecințele 
socioeconomice ale acestei transformări 
fără precedent a unei societăți libere de 
cetățeni emancipați într-o așa-numită 
societate „neutră din punct de vedere 
climatic”, caracterizată de interdicții. 
Intenția Comisiei de a promova un 
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angajament public și social puternic față 
de „protecția climei” trebuie respinsă, 
întrucât contrazice o politică de mediu 
rațională.

Or. en

Amendamentul 157
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice, ar trebui să se 
faciliteze o mobilizare publică și socială 
puternică în materie de combatere a 
schimbărilor climatice. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să aibă o atitudine de 
deschidere față de toate componentele 
societății pentru a le oferi posibilitatea și 
mijloacele să contribuie activ la 
construirea unei societăți neutre din 
punct de vedere climatic și reziliente la 
schimbările climatice, inclusiv prin 
lansarea unui pact climatic european.

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile suportă un impact 
socioeconomic care nu poate fi încă 
măsurat ca urmare a tranziției către 
neutralitatea climatică, ar trebui să se 
faciliteze o mobilizare publică și socială 
puternică în materie de combatere a 
schimbărilor climatice, ținând seama de 
toate nevoile cetățenilor, fără a 
compromite dezvoltarea economică. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să aibă o 
atitudine de deschidere față de toate 
componentele societății, bazându-se, de 
asemenea, pe dialogurile pe mai multe 
niveluri pe tema climei și a energiei 
organizate de statele membre în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999 inclusiv în 
sensul prezentului regulament.

Or. it

Amendamentul 158
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice, ar trebui să se 
faciliteze o mobilizare publică și socială 
puternică în materie de combatere a 
schimbărilor climatice. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să aibă o atitudine de 
deschidere față de toate componentele 
societății pentru a le oferi posibilitatea și 
mijloacele să contribuie activ la construirea 
unei societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice, inclusiv prin lansarea unui pact 
climatic european.

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice, ar trebui să se 
faciliteze la nivel local, regional și 
național, în strânsă cooperare cu 
administrația locală, o mobilizare publică 
și socială puternică în materie de 
combatere a schimbărilor climatice. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să aibă o 
atitudine de deschidere și de transparență 
totală față de toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți juste din punct de vedere social, 
echilibrate din punctul de vedere al 
genului, neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice, inclusiv prin lansarea unui pact 
climatic european.

Or. en

Amendamentul 159
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Având în vedere rolul central al 
agriculturii și al zonelor rurale în 
captarea carbonului, sprijinul financiar al 
Uniunii Europene trebuie să încurajeze 
eforturile depuse de fermieri în direcția 
neutralității climatice.

Or. fr

Amendamentul 160
Balázs Hidvéghi
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Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, lucrătorilor, 
investitorilor și consumatorilor, pentru a 
se asigura că tranziția către neutralitatea 
climatică este ireversibilă, pentru a 
asigura reducerea treptată în timp și 
pentru a contribui la evaluarea coerenței 
măsurilor și a progreselor înregistrate cu 
obiectivul neutralității climatice, ar trebui 
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene pentru a stabili o 
traiectorie care să permită atingerea, 
până în 2050, în Uniune, a unui nivel al 
emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu 
zero. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare37. În 
special, pentru a asigura participarea 
egală la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate

eliminat

_________________
37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendamentul 161
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, lucrătorilor, 
investitorilor și consumatorilor, pentru a se 
asigura că tranziția către neutralitatea 
climatică este ireversibilă, pentru a 
asigura reducerea treptată în timp și 
pentru a contribui la evaluarea coerenței 
măsurilor și a progreselor înregistrate cu 
obiectivul neutralității climatice, ar trebui 
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene pentru a stabili o 
traiectorie care să permită atingerea, până 
în 2050, în Uniune, a unui nivel al 
emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu 
zero. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare37.Mai 
exact, pentru a asigura participarea egală 
la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

(21) Pentru a oferi previzibilitate tuturor 
actorilor economici, inclusiv 
întreprinderilor, lucrătorilor, investitorilor 
și consumatorilor, precum și operatorilor 
din sectorul agroalimentar, ar trebui ca 
fiecare stat membru să stabilească, în 
cadrul strategiei sale pe termen lung, 
astfel cum se menționează la articolul 15 
din Regulamentul (UE) 2018/1999, o 
traiectorie orientativă care să permită 
atingerea, în Uniune, a unui nivel al 
emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu 
zero, în conformitate cu propriile evaluări 
ale calendarelor.

_________________
37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. it

Amendamentul 162
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Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, lucrătorilor, 
investitorilor și consumatorilor, pentru a se 
asigura că tranziția către neutralitatea 
climatică este ireversibilă, pentru a 
asigura reducerea treptată în timp și 
pentru a contribui la evaluarea coerenței 
măsurilor și a progreselor înregistrate cu 
obiectivul neutralității climatice, ar trebui 
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene pentru a stabili o 
traiectorie care să permită atingerea, 
până în 2050, în Uniune, a unui nivel al 
emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu 
zero. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare37. În 
special, pentru a asigura participarea 
egală la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, lucrătorilor, 
investitorilor și consumatorilor, actuala 
așa-numită „politică privind clima”, 
bazată pe ideologie, trebuie transformată 
într-o politică de mediu rațională. Aceasta 
este în primul rând responsabilitatea 
statelor membre ale UE, care își pot 
coordona politicile la nivelul UE, în 
funcție de necesități, fără ca o instituție a 
UE să încerce în mod nejustificat să 
aducă atingere unor competențe care nu 
intră în niciun caz în domeniul de 
aplicare al tratatelor de la Lisabona. În 
vederea promovării unei politici de mediu 
raționale, Comisia poate să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
prevăzute în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare37.

_________________ _________________
37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
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Amendamentul 163
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, lucrătorilor, 
investitorilor și consumatorilor, pentru a se 
asigura că tranziția către neutralitatea 
climatică este ireversibilă, pentru a asigura 
reducerea treptată în timp și pentru a 
contribui la evaluarea coerenței măsurilor 
și a progreselor înregistrate cu obiectivul 
neutralității climatice, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene pentru a stabili o traiectorie 
care să permită atingerea, până în 2050, în 
Uniune, a unui nivel al emisiilor de gaze cu 
efect de seră egal cu zero. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
prevăzute în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare37. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele 
membre, iar experții acestor instituții au 
acces sistematic la reuniunile grupurilor 
de experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv agricultorilor, întreprinderilor, 
lucrătorilor, investitorilor și 
consumatorilor, pentru a se asigura că 
tranziția către neutralitatea climatică este 
ireversibilă, pentru a asigura reduceri 
previzibile și treptate în timp și pentru a 
contribui la evaluarea coerenței măsurilor 
și a progreselor înregistrate cu obiectivul 
neutralității climatice, Comisia ar trebui să 
monitorizeze progresele înregistrate de 
statele membre în atingerea, până în 2050, 
în Uniune, a unui nivel al emisiilor de gaze 
cu efect de seră egal cu zero.

_________________
37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en
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Amendamentul 164
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, lucrătorilor, 
investitorilor și consumatorilor, pentru a se 
asigura că tranziția către neutralitatea 
climatică este ireversibilă, pentru a asigura 
reducerea treptată în timp și pentru a 
contribui la evaluarea coerenței măsurilor 
și a progreselor înregistrate cu obiectivul 
neutralității climatice, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene pentru a stabili o traiectorie 
care să permită atingerea, până în 2050, în 
Uniune, a unui nivel al emisiilor de gaze cu 
efect de seră egal cu zero. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
prevăzute în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare37. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele 
membre, iar experții acestor instituții au 
acces sistematic la reuniunile grupurilor 
de experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, lucrătorilor, 
investitorilor și consumatorilor, pentru a se 
asigura că tranziția către neutralitatea 
climatică este ireversibilă, pentru a asigura 
reducerea treptată în timp și pentru a 
contribui la evaluarea coerenței măsurilor 
și a progreselor înregistrate cu obiectivul 
neutralității climatice, Comisia ar trebui, 
în urma unei evaluări detaliate a 
impactului, să prezinte Parlamentului 
European și Consiliului o propunere de 
regulament prin care să se stabilească o 
traiectorie care să permită atingerea, până 
în 2050, în Uniune, a unui nivel al 
emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu 
zero.

_________________
37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
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Amendamentul 165
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, lucrătorilor, 
investitorilor și consumatorilor, pentru a se 
asigura că tranziția către neutralitatea 
climatică este ireversibilă, pentru a asigura 
reducerea treptată în timp și pentru a 
contribui la evaluarea coerenței măsurilor 
și a progreselor înregistrate cu obiectivul 
neutralității climatice, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene pentru a stabili o traiectorie 
care să permită atingerea, până în 2050, în 
Uniune, a unui nivel al emisiilor de gaze cu 
efect de seră egal cu zero. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
prevăzute în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare37. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele 
membre, iar experții acestor instituții au 
acces sistematic la reuniunile grupurilor 
de experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, agricultorilor, 
lucrătorilor, investitorilor și 
consumatorilor, pentru a se asigura că 
tranziția către neutralitatea climatică este 
ireversibilă, pentru a asigura reducerea 
treptată în timp și pentru a contribui la 
evaluarea coerenței măsurilor și a 
progreselor înregistrate cu obiectivul 
neutralității climatice, Comisia ar trebui să 
prezinte Parlamentului și Consiliului o 
propunere legislativă care să vizeze 
stabilirea unei traiectorii care să permită 
atingerea, până în 2050, în Uniune, a unui 
nivel al emisiilor de gaze cu efect de seră 
egal cu zero. Este deosebit de important ca, 
în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți și la nivelul 
părților interesate relevante, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare37.

_________________ _________________
37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
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Amendamentul 166
Ivo Hristov

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21а) Importurile de produse agricole și 
alimentare din țări terțe au crescut 
constant în ultimii ani. Această tendință 
impune să se evalueze ce produse 
importate din țări terțe fac obiectul unor 
cerințe comparabile cu cele aplicabile 
fermierilor europeni și care au la bază 
obiectivele politicilor UE de reducere a 
impactului schimbărilor climatice. 
Comisia ar trebuie să transmită 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport și o comunicare cu privire la 
acest aspect până la 30 iunie 2021.

Or. bg

Amendamentul 167
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În conformitate cu angajamentul 
Comisiei față de principiile referitoare la 
o mai bună legiferare, ar trebui urmărită 
coerența instrumentelor Uniunii în ceea 
ce privește reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră. Sistemul de măsurare a 
progreselor înregistrate în vederea 
îndeplinirii obiectivului neutralității 
climatice, precum și coerența măsurilor 
luate cu acest obiectiv ar trebui să se 
bazeze pe cadrul de guvernanță prevăzut în 
Regulamentul (UE) 2018/1999 și să fie 
coerent cu acesta. În special, sistemul de 
raportare periodică și stabilirea etapelor 
de evaluare și de acțiune a Comisiei pe 

(22) Cadrul de guvernanță prevăzut în 
Regulamentul (UE) 2018/1999 trebuie 
revizuit și, dacă este necesar, modificat în 
conformitate cu principiile unei politici de 
mediu raționale, sub rezerva unor 
concluzii noi din partea Consiliului 
European, iar asta nu doar în lumina 
pandemiei de COVID-19 și a efectelor 
sale, care nu pot fi evaluate deocamdată.
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baza raportării ar trebui să fie aliniate la 
cerințele în materie de transmitere de 
informații și de prezentare de rapoarte 
impuse statelor membre, prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2018/1999. Prin 
urmare, Regulamentul (UE) 2018/1999 ar 
trebui modificat pentru a include 
obiectivul neutralității climatice în 
dispozițiile relevante.

Or. en

Amendamentul 168
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Schimbările climatice sunt prin 
definiție o provocare transfrontalieră; 
așadar, este necesară o acțiune 
coordonată la nivelul Uniunii, care să 
completeze și să consolideze în mod 
eficient politicile naționale. Întrucât 
obiectivul prezentului regulament, și 
anume realizarea neutralității climatice în 
Uniune până în 2050, nu poate fi realizat 
în mod satisfăcător de către statele 
membre, ci, având în vedere efectele sale, 
poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum 
este prevăzut la articolul respectiv, 
prezentul regulament nu depășește ceea 
ce este necesar pentru atingerea acestui 
obiectiv,

(23) Statele membre au competența 
principală de a formula o politică de 
mediu rațională. Acestea își pot coordona 
în mod voluntar politicile la nivelul UE, 
dacă este necesar. Principiul subsidiarității 
trebuie să fie respectat. Acesta vizează, de 
asemenea, controlul parlamentar național 
în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) 
și cu articolul 12 litera (b) din TUE.

Or. en

Amendamentul 169
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Mazaly Aguilar

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) În prezent, Uniunea este 
responsabilă pentru mai puțin de 10 % 
din emisiile de gaze cu efect de seră la 
nivel mondial. Obiectivul neutralității 
climatice se limitează la emisiile provenite 
din sectorul european al producției, însă o 
politică climatică coerentă presupune și 
controlul asupra emisiilor cauzate de 
consum și de importurile din țări terțe.

Or. es

Amendamentul 170
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect și domeniu de aplicare Obiect, definiții și domeniu de aplicare

Or. fr

Amendamentul 171
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea ireversibilă și progresivă 
a emisiilor de gaze cu efect de seră și 
pentru sporirea absorbțiilor cu ajutorul 
absorbanților naturali sau de altă natură 
în Uniune.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Prezenta directivă are ca scop promovarea 
tranziției necesare către o politică de 
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mediu rațională. În acest scop, statele 
membre ale UE și instituțiile UE trebuie 
să revizuiască, să pună la îndoială și, 
dacă este necesar, să adapteze toate 
politicile existente. Atunci când adoptă 
măsuri pentru protejarea mediului și 
adaptarea la schimbările climatice la nivel 
național și la nivelul Uniunii, statele 
membre și Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia ar trebui să acorde o 
atenție deosebită consecințelor 
socioeconomice pe termen mediu și lung 
ale crizei provocate de coronavirus, 
bunăstării cetățenilor, prosperității 
societății și competitivității economiei.

Or. en

Amendamentul 172
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea ireversibilă și progresivă 
a emisiilor de gaze cu efect de seră și 
pentru sporirea absorbțiilor cu ajutorul 
absorbanților naturali sau de altă natură 
în Uniune.

Prezentul regulament are drept obiectiv 
promovarea unei tranziții climatice printr-
o politică de mediu rațională și 
echilibrată, care să nu afecteze aspectele 
socioeconomice ale Uniunii. În acest 
scop, statele membre și instituțiile 
europene trebuie să își revizuiască și să își 
adapteze politicile. La punerea în aplicare 
a măsurilor de sprijinire a mediului, 
statele membre, Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia trebuie să acorde o 
atenție deosebită consecințelor pe termen 
mediu și lung ale pandemiei de COVID-
19, bunăstării cetățenilor și 
competitivității economice, în special în 
ceea ce privește sectoarele cele mai 
afectate, cum ar fi întreprinderile mici și 
mijlocii și sectorul agricol.

Or. it
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Amendamentul 173
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea ireversibilă și progresivă 
a emisiilor de gaze cu efect de seră și 
pentru sporirea absorbțiilor cu ajutorul 
absorbanților naturali sau de altă natură 
în Uniune.

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea ireversibilă și progresivă 
a amprentei ecologice a Uniunii. Acesta 
stabilește un obiectiv general de obținere 
a unei amprente ecologice nule a Uniunii 
până în 2050.

Or. fr

Amendamentul 174
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea ireversibilă și progresivă 
a emisiilor de gaze cu efect de seră și 
pentru sporirea absorbțiilor cu ajutorul 
absorbanților naturali sau de altă natură în 
Uniune.

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea ireversibilă, previzibilă și 
etapizată a emisiilor de gaze cu efect de 
seră și pentru sporirea absorbțiilor cu 
ajutorul absorbanților naturali sau de altă 
natură în Uniune.

Or. en

Amendamentul 175
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea ireversibilă și progresivă 

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea ireversibilă a emisiilor de 
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a emisiilor de gaze cu efect de seră și 
pentru sporirea absorbțiilor cu ajutorul 
absorbanților naturali sau de altă natură în 
Uniune.

gaze cu efect de seră și pentru sporirea 
absorbțiilor cu ajutorul absorbanților 
naturali sau de altă natură în Uniune.

Or. en

Amendamentul 176
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea ireversibilă și progresivă 
a emisiilor de gaze cu efect de seră și 
pentru sporirea absorbțiilor cu ajutorul 
absorbanților naturali sau de altă natură în 
Uniune.

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea progresivă a emisiilor de 
gaze cu efect de seră și pentru sporirea 
absorbțiilor cu ajutorul absorbanților 
naturali sau de altă natură în Uniune.

Or. en

Amendamentul 177
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea ireversibilă și progresivă 
a emisiilor de gaze cu efect de seră și 
pentru sporirea absorbțiilor cu ajutorul 
absorbanților naturali sau de altă natură în 
Uniune.

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea ireversibilă și progresivă 
a emisiilor de gaze cu efect de seră și 
pentru sporirea absorbțiilor cu ajutorul 
absorbanților naturali în Uniune.

Or. en

Amendamentul 178
Sylvia Limmer, Ivan David



PE652.514v01-00 120/156 AM\1206211RO.docx

RO

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 179
Manuel Bompard

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.

Pentru a ajunge la o amprentă ecologică 
nulă a Uniunii până în 2050 și pentru a 
realiza obiectivele pe termen lung privind 
temperatura prevăzute la articolul 2 din 
Acordul de la Paris, prezentul regulament 
stabilește un obiectiv intermediar 
obligatoriu de obținere a unei amprente 
de carbon nule a Uniunii până în 2040 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.

În sensul prezentului regulament, 
termenii de mai jos au următorul înțeles:
(a) „amprentă ecologică”: suprafața de 
uscat și acvatică productivă din punct de 
vedere biologic de care are nevoie 
populația Uniunii în ansamblu pentru a 
produce resursele pe care le consumă și 
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pentru a gestiona deșeurile pe care le 
generează, prin utilizarea tehnologiilor și 
a practicilor existente de gestionare a 
resurselor;
(b) „suprafață productivă din punct de 
vedere biologic”: suprafața de uscat sau 
de mare care produce materie organică 
prin fotosinteză și care este înzestrată cu 
capacitate biologică;
(c) „capacitate biologică”: capacitatea 
unei suprafețe productive din punct de 
vedere biologic de a furniza materii 
biologice și de a asimila deșeurile 
generate de populația Uniunii în 
ansamblul său, prin utilizarea modurilor 
de gestionare și a tehnologiilor de 
extracție existente;
(d) „amprenta de carbon”: totalitatea 
gazelor cu efect de seră în echivalent de 
CO2 generate de cererea internă a 
Uniunii în ansamblul său (denumită în 
continuare „consum final”).
Prin urmare, această amprentă este 
compusă din următoarele elemente: 
 (i) emisiile directe de gaze cu efect de 
seră ale gospodăriilor europene; 
 (ii) emisiile de gaze cu efect de seră 
rezultate din producția internă de bunuri 
și servicii a Uniunii, fără a lua în calcul 
producția pentru export; 
 (iii) emisiile de gaze cu efect de seră 
asociate produselor și serviciilor 
importate în Uniune, atât pentru 
consumul intermediar al întreprinderilor, 
cât și pentru utilizare finală.

Or. fr

Amendamentul 180
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2
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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.

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea rapidă și ireversibilă a 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și 
pentru îmbunătățirea absorbțiilor cu 
ajutorul absorbanților naturali în Uniune, 
în vederea atingerii obiectivului pe termen 
lung privind temperatura care constă în 
limitarea creșterii temperaturii la 1,5° C 
peste nivelurile preindustriale prevăzut la 
articolul 2 din Acordul de la Paris.

Or. en

Amendamentul 181
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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.

Prezentul regulament stabilește un obiectiv 
orientativ de realizare a neutralității 
climatice în Uniune într-un interval de 
timp proporțional cu nevoile 
socioeconomice ale statelor membre, 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.

Or. it

Amendamentul 182
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2
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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.

Prezentul regulament stabilește un obiectiv 
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.

Or. fr

Amendamentul 183
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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.

Prezentul regulament stabilește un obiectiv 
obligatoriu de realizare a neutralității 
climatice în Uniune, 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.

Or. en

Justificare

Data va fi modificată în următoarele amendamente și, prin urmare, trebuie menținută doar 
trimiterea la articolele 2 și 7 din Acordul de la Paris.

Amendamentul 184
Michal Wiezik

Propunere de regulament



PE652.514v01-00 124/156 AM\1206211RO.docx

RO

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.

Prezentul regulament stabilește un obiectiv 
obligatoriu de realizare a neutralității 
climatice în Uniune până în 2050, în 
vederea atingerii obiectivului pe termen 
lung de limitare a creșterii temperaturii la 
1,5° C, 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.

Or. en

Amendamentul 185
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Sylvia Limmer

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică emisiilor 
antropice și absorbțiilor de gaze cu efect 
de seră enumerate în partea 2 din anexa 
V la Regulamentul (UE) 2018/1999.

eliminat

Or. it

Amendamentul 186
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică emisiilor 
antropice și absorbțiilor de gaze cu efect de 
seră enumerate în partea 2 din anexa V la 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Prezentul regulament se aplică, în ceea ce 
privește obiectivul său de obținere a unei 
amprente de carbon nule până în 2040, 
emisiilor antropice și absorbțiilor - cu 
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ajutorul absorbanților naturali - de gaze 
cu efect de seră enumerate în partea 2 din 
anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1999.

Or. fr

Amendamentul 187
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică emisiilor 
antropice și absorbțiilor de gaze cu efect de 
seră enumerate în partea 2 din anexa V la 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 188
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2 Obiectivul neutralității climatice 2 Reevaluarea obiectivelor politicii 
în domeniul mediului și al climei

Or. en

Amendamentul 189
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul neutralității climatice Obiectivul neutralității ecologice
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Or. fr

Amendamentul 190
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul (-1) (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Emisiile de gaze cu efect de seră la 
nivelul Uniunii reglementate în dreptul 
Uniunii, inclusiv emisiile din domeniul 
aviatic și al transportului de mărfuri ce 
țin de UE, nu depășesc 24-30 Gt CO2eq 
pentru perioada 2021-2050.

Or. en

Justificare

Pentru a menține creșterea temperaturii la 1,5° C peste nivelurile preindustriale, datele din 
baza de date privind scenariul SR1.5 a IPCC sugerează un buget global de emisii de gaze cu 
efect de seră (coșul de la Kyoto) de 610-690 Gt CO2eq pentru perioada 2018-2050. 
Contabilizarea populației actuale a UE-27 și a emisiilor produse în perioada 2018-2020 s-ar 
concretiza într-un buget al Uniunii de emisii de gaze cu efect de seră de 24-30 Gt CO2eq.

Amendamentul 191
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu până în 2050 trebuie să 
se asigure un echilibru între emisiile și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră care 
sunt reglementate în dreptul Uniunii, 
astfel încât să se ajungă la zero emisii 
nete până la acea dată.

1. Politicile statelor membre ale UE 
și ale instituțiilor UE se concentrează de 
ceva timp exclusiv pe cea mai mare 
reducere a gazelor cu efect de seră care se 
poate concepe, în cadrul unei „politici 
privind clima” care poate fi descrisă ca 
fiind, în esență, ideologică și care se 
realizează, în primul rând, printr-o 
intervenție economică în economia de 
piață liberă și printr-o politică de 
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prohibiție. Atenția se îndreaptă tot mai 
mult spre obiective de reducere 
spectaculoasă, care nici nu pot fi 
fundamentate științific, nici nu iau în 
considerare premisele economice 
necesare pentru adoptarea unor măsuri 
de protecție de orice natură. Protecția 
mediului este posibilă doar într-o societate 
liberă, care asigură capacitatea tehnică 
inovatoare și performanțele economice 
necesare pentru a face acest lucru posibil. 
Din ce în ce mai frecvent, nici măcar 
considerațiilor de natură ecologică nu li 
se alocă atenția necesară, de exemplu în 
cazul în care daunele aduse mediului de 
extracția de resurse pentru baterii cu 
scopul de a urmări producția de energie 
din surse regenerabile, care până în 
prezent a fost promovată de politică, sunt 
transferate către țări din afara Europei. 
Prin urmare, este esențial ca, nu numai în 
urma pandemiei de COVID-19, care 
exercită o presiune fără precedent asupra 
economiei Uniunii, instituțiile UE și 
statele membre să examineze, să pună sub 
semnul întrebării și, acolo unde este 
necesar, să adapteze toate politicile 
existente. Acestea includ în special 
reglementările UE menționate anterior, și 
anume Directiva 2003/87/CE 
(comercializarea certificatelor de emisii 
de gaze cu efect de seră), Regulamentul 
(UE) 2018/842 (obiective naționale pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră), Regulamentul (UE) 2018/841 
(compensarea gazelor cu efect de seră) și 
Regulamentul (UE) 2018/1999 (sistemul 
de guvernanță a uniunii energetice și a 
protecției climatice), dar și reglementări 
în aval, cum ar fi Directiva 2012/27/UE 
(eficiența energetică), Directiva (UE) 
2018/2001 (utilizarea energiilor din surse 
regenerabile) și Directiva 2010/31/UE 
(performanța energetică a clădirilor) și, 
dacă este necesar, alte reglementări ale 
UE. Adaptarea la schimbările climatice 
naturale continue, ale căror cauze trebuie 
să fie în continuare cercetate de oameni 
de știință independenți, trebuie să se afle 
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în centrul politicii viitoare.

Or. en

Amendamentul 192
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu până în 2050 trebuie să 
se asigure un echilibru între emisiile și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră care 
sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel 
încât să se ajungă la zero emisii nete până 
la acea dată.

1. Echilibrul între emisiile și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră care 
sunt reglementate în dreptul Uniunii 
trebuie atins până la o dată stabilită de 
statele membre în conformitate cu nevoile 
lor socioeconomice.

Or. it

Amendamentul 193
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu până în 2050 trebuie să 
se asigure un echilibru între emisiile și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră care 
sunt reglementate în dreptul Uniunii, 
astfel încât să se ajungă la zero emisii 
nete până la acea dată.

1. Începând cu 1 ianuarie 2050, 
consumul final al Uniunii Europene și 
producția de deșeuri rezultată în urma 
acestui consum nu depășesc capacitățile 
biologice ale suprafețelor productive din 
punct de vedere biologic de pe teritoriul 
Uniunii.
Pentru a realiza obiectivul obținerii unei 
amprente ecologice nule a Uniunii stabilit 
la primul paragraf, Uniunea își stabilește 
un obiectiv intermediar de obținere a unei 
amprente de carbon nule până în 2040: 
începând cu 1 ianuarie 2040, emisiile de 
gaze cu efect de seră care rezultă din 
cererea internă a Uniunii în ansamblul 
său nu depășesc capacitățile de absorbție 
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ale absorbanților naturali de pe teritoriul 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 194
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu până în 2050 trebuie să 
se asigure un echilibru între emisiile și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră care 
sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel 
încât să se ajungă la zero emisii nete până 
la acea dată.

1. Cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2040, în Uniune se asigură un 
echilibru între emisiile (intră aici și 
emisiile din domeniul aviatic și al 
transportului de mărfuri ce țin de UE) și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră care 
sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel 
încât să se atingă un nivel de emisii nete 
de gaze cu efect de seră egal cu zero până 
la acea dată.

Or. en

Amendamentul 195
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu până în 2050 trebuie să 
se asigure un echilibru între emisiile și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră care 
sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel 
încât să se ajungă la zero emisii nete până 
la acea dată.

1. Cel târziu până în 2040 trebuie să 
se asigure un echilibru între emisiile 
naționale și absorbțiile de gaze cu efect de 
seră la nivelul Uniunii care sunt 
reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât 
să se ajungă la zero emisii nete până la 
acea dată.

Or. en
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Amendamentul 196
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu până în 2050 trebuie să 
se asigure un echilibru între emisiile și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră care 
sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel 
încât să se ajungă la zero emisii nete până 
la acea dată.

1. Cel târziu până în 2050 trebuie să 
se asigure un echilibru între emisiile și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră care 
sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel 
încât să se ajungă la zero emisii nete până 
la acea dată și după aceea. Fiecare stat 
membru depune eforturi pentru a atinge 
neutralitatea climatică până în 2050, 
inclusiv prin acțiunile colective ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 197
Balázs Hidvéghi

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu până în 2050 trebuie să 
se asigure un echilibru între emisiile și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră care 
sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel 
încât să se ajungă la zero emisii nete până 
la acea dată.

1. Cel târziu până în 2050 trebuie să 
se asigure un echilibru social, economic și 
de mediu între emisiile și absorbțiile de 
gaze cu efect de seră care sunt 
reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât 
să se ajungă la zero emisii nete până la 
acea dată.

Or. en

Amendamentul 198
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. De la 1 ianuarie 2041, absorbțiile 
de gaze cu efect de seră prin absorbanți 
naturali depășesc emisiile antropice în 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 199
Sylvia Limmer, Ivan David

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 sau respectiv la 
nivel național, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, pentru a permite 
atingerea împreună a obiectivelor 
prevăzute la alineatul (1), ținând seama de 
importanța promovării echității și a 
solidarității între statele membre. În plus, 
statele membre sunt invitate să își 
reevalueze angajamentele asumate în 
cadrul Acordului de la Paris.

Or. en

Amendamentul 200
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre trebuie să adopte măsurile 

2. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre trebuie să adopte măsurile 
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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.

necesare la nivelul Uniunii sau la nivel 
național,  în conformitate cu principiul 
subsidiarității, pentru a permite atingerea 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la alineatul (1), ținând seama de importanța 
promovării echității și a solidarității între 
statele membre.

Or. it

Amendamentul 201
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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, pentru a permite atingerea 
colectivă a obiectivului privind bugetul 
Uniunii de emisii de gaze cu efect de seră 
prevăzut la alineatul (-1) și atingerea 
colectivă și individuală a obiectivului de 
zero emisii nete de gaze cu efect de seră 
prevăzut la alineatul (1), precum și a 
obiectivului pentru perioada de după 2040 
prevăzut la alineatul (1a), ținând seama de 
importanța promovării echității și a 
solidarității între statele membre.

Or. en

Amendamentul 202
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Instituțiile relevante ale Uniunii și 2. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
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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.

statele membre trebuie să adopte măsurile 
necesare la nivelul Uniunii, respectiv la 
nivel național, pentru a permite atingerea 
colectivă și la nivel național a obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la alineatul 
(1), ținând seama de necesitatea de a 
elimina imediat combustibilii fosili direcți 
și indirecți, pentru a menține absorbanții 
naturali, cum ar fi apa, terenurile 
agricole și zonele umede, de importanța 
promovării echității și a solidarității între 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 203
Manuel Bompard

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, pentru a permite atingerea 
colectivă a obiectivului unei amprente 
ecologice nule prevăzut la alineatul (1), 
ținând seama de importanța promovării 
echității și a solidarității între statele 
membre.

Or. fr

Amendamentul 204
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre trebuie să adopte măsurile 

2. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre trebuie să adopte măsurile 
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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.

necesare la nivelul Uniunii, respectiv la 
nivel național, pentru a permite atingerea 
colectivă a obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la alineatul (1), într-un 
mod care să nu pună în pericol producția 
alimentară, și ținând seama de importanța 
promovării echității și a solidarității între 
statele membre.

Or. en

Justificare

Reflectând condițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Acordul de la Paris.

Amendamentul 205
Petri Sarvamaa

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, pentru a permite atingerea 
colectivă a obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la alineatul (1), ținând 
seama de necesitatea de a reduce la 
minimum utilizarea combustibililor fosili 
și de importanța promovării echității și a 
solidarității între statele membre.

Or. en

Amendamentul 206
Carmen Avram

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Instituțiile relevante ale Uniunii și 2. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
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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.

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, a 
solidarității și a unei tranziții juste între 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 207
Daniel Buda

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, pentru a permite atingerea 
colectivă a obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la alineatul (1), ținând 
seama de importanța promovării echității, a 
solidarității și a tranziției juste între statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 208
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

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 și la nivelul fiecărui stat 
membru a obiectivului neutralității 
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seama de importanța promovării echității și 
a solidarității între statele membre.

climatice prevăzut la alineatul (1), ținând 
seama de importanța promovării echității și 
a solidarității între statele membre.

Or. en

Amendamentul 209
Balázs Hidvéghi

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, pentru a permite atingerea 
colectivă a obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la alineatul (1), ținând 
seama de importanța promovării echității, a 
competitivității și a solidarității între statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 210
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că agricultura Uniunii 
devine autonomă, asigurând totodată 
securitatea alimentară pentru cetățenii 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 211
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Simone Schmiedtbauer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2 a) Cu referire la Acordul de la Paris, 
se evidențiază rolul deosebit jucat de 
agricultură și silvicultură, ca sectoare 
vitale și producătoare, fără de care nu pot 
fi asigurate alimente sigure de înaltă 
calitate în cantitate suficientă și la prețuri 
accesibile pentru populație, precum și 
materii prime regenerabile pentru toate 
utilizările din domeniul bioeconomiei. 
Trebuie menținută funcția de captare și 
stocare a dioxidului de carbon care revine 
agriculturii și silviculturii, contabilizarea 
aferentă urmând a fi asociată acestui 
sector, care nu trebuie să servească drept 
debușeu pentru eventuale abateri de la 
țintele de reducere a emisiilor din alte 
sectoare (de ex. industrie, transporturi).

Or. de

Justificare

Producția agricolă conduce, prin natura sa, la emisii de gaze cu efect de seră (procesarea 
fibrelor vegetale, respectiv a celulozei prin digestie în stomacul rumegătoarelor), neputându-
se evita nici procesele de nitrificare din sol (ambele aspecte se aplică și în cazul fermelor 
organice). În toate sectoarele trebuie să se elaboreze și să se pună în aplicare măsuri 
eficiente în vederea atingerii obiectivului prevăzut în Acordul de la Paris de reducere a 
emisiilor, prin eliminarea treptată a combustibililor fosili, și anume cărbune, petrol și gaze 
naturale, care se impune în acest sens.

Amendamentul 212
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din 

3. Comisia efectuează o evaluare 
cuprinzătoare a impactului, ținând seama 
în mod corespunzător de circumstanțele 
socioeconomice modificate după 
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Regulamentul (UE) 2018/1999, în lumina 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1), și trebuie să 
analizeze posibilitatea stabilirii unui nou 
obiectiv pentru 2030, de reducere a 
emisiilor cu 50-55 % în comparație cu 
1990. În cazul în care consideră că este 
necesar să modifice acest obiectiv, Comisia 
prezintă propuneri în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului, 
după caz.

pandemia de COVID-19, în lumina 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1), și analizează 
efectele economice, sociale și de mediu ale 
diferitelor opțiuni de politică pentru 
reducerea emisiilor în comparație cu 1990 
într-un mod integrat și echilibrat. În cazul 
în care consideră că este necesar să 
modifice acest obiectiv, Comisia prezintă 
propuneri în acest sens Parlamentului 
European și Consiliului, după caz.

Or. en

Amendamentul 213
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 50-
55 % în comparație cu 1990. În cazul în 
care consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina impactului 
socioeconomic al pandemiei de COVID-
19 în Uniune și trebuie să analizeze 
oportunitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030 de reducere a emisiilor, care 
să fie inferior celui actual. În cazul în care 
consideră că este necesar să modifice acest 
obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
legislative în acest sens Parlamentului 
European și Consiliului, după caz, în 
conformitate cu tratatele.

Or. it

Amendamentul 214
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 
50-55 % în comparație cu 1990. În cazul 
în care consideră că este necesar să 
modifice acest obiectiv, Comisia prezintă 
propuneri în acest sens Parlamentului 
European și Consiliului, după caz.

3. Până în septembrie 2021, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în vederea reevaluării 
prevăzute la articolul 2 alineatul (1). În 
plus, Comisia ar trebui să examineze 
măsura în care Regulamentul (UE) 
2018/1999 afectează economiile statelor 
membre ale UE și, dacă este necesar, să 
elaboreze propuneri pentru adaptarea 
acestui regulament, astfel încât statele 
membre – cu respectarea în același timp a 
suveranității acestora – să poată lua din 
nou măsuri pentru a pune în aplicare o 
politică de mediu rațională care să 
protejeze mediul în interesul cetățenilor, 
să protejeze sănătatea acestora și, în 
același timp, să permită dezvoltarea 
economică.

Or. en

Amendamentul 215
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, în lumina 
obiectivului neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1), și 
trebuie să analizeze posibilitatea stabilirii 
unui nou obiectiv pentru 2030, de 
reducere a emisiilor cu 50-55 % în 
comparație cu 1990. În cazul în care 
consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 

3. Pentru ca emisiile Uniunii să 
rămână în cadrul bugetului de emisii de 
gaze cu efect de seră prevăzut la articolul 2 
alineatul (-1), emisiile de gaze cu efect de 
seră de la nivelul întregii economii a 
Uniunii sunt reduse pe plan intern cu cel 
puțin 70 % până în 2030 în comparație cu 
1990.
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în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.

Or. en

Amendamentul 216
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 50-
55 % în comparație cu 1990. În cazul în 
care consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.

3. În lumina obiectivului unei 
amprente de carbon nule stabilit la 
articolul 2 alineatul (1) și pentru a 
contribui la realizarea acestuia, obiectivul 
Uniunii privind clima pentru 2030, 
menționat la articolul 2 alineatul (11) din 
Regulamentul (UE) 2018/1999 urmărește 
o reducere a emisiilor cu 70 % în 
comparație cu 1990, fiind excluse din 
acest calcul absorbțiile.

Or. fr

Amendamentul 217
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 

3. În sensul obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1), obiectivul privind clima pentru 2030, 
menționat la articolul 2 alineatul (11) din 
Regulamentul (UE) 2018/1999 vizează o 
reducere a emisiilor cu 65 % în 
comparație cu 1990.
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posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 
50-55 % în comparație cu 1990. În cazul 
în care consideră că este necesar să 
modifice acest obiectiv, Comisia prezintă 
propuneri în acest sens Parlamentului 
European și Consiliului, după caz.

Or. en

Amendamentul 218
Veronika Vrecionová

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 50-
55 % în comparație cu 1990. În cazul în 
care consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 40-
45 % în comparație cu 1990. În cazul în 
care consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.

Or. en

Justificare

În conformitate cu 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.
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Amendamentul 219
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 50-
55 % în comparație cu 1990. În cazul în 
care consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1) de reducere a emisiilor cu 
55 % în comparație cu 1990. În cazul în 
care consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.

Or. en

Amendamentul 220
Eric Andrieu
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 50-
55 % în comparație cu 1990. În cazul în 
care consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 
65 % în comparație cu 1990. În cazul în 
care consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 
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Consiliului, după caz. Consiliului, după caz.

Or. fr

Amendamentul 221
Carmen Avram

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 50-
55 % în comparație cu 1990. În cazul în 
care consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1) și pe baza unei evaluări 
detaliate a impactului, și să analizeze cât 
mai multe opțiuni fezabile și eficiente din 
punctul de vedere al costurilor posibil, pe 
plan economic și, în special, pe plan 
social, pentru stabilirea unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 50-
55 % în comparație cu 1990. Aceasta 
include, de asemenea, o analiză cost-
beneficiu la nivelul statelor membre. În 
cazul în care consideră că este necesar să 
modifice acest obiectiv, Comisia prezintă 
propuneri în acest sens Parlamentului 
European și Consiliului, după caz.

Or. en

Amendamentul 222
Daniel Buda

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 

3. Până în septembrie 2020, după 
efectuarea unei evaluări sectoriale a 
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privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 50-
55 % în comparație cu 1990. În cazul în 
care consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.

impactului economic și social, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 
până la 55 % în comparație cu 1990, 
precum și să propună o finanțare 
proporțională prin bugetul UE cu scopul 
de a atinge obiectivul respectiv. În cazul în 
care consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.

Or. en

Amendamentul 223
Michaela Šojdrová, Anne Sander, Asim Ademov, Christine Schneider, Annie Schreijer-
Pierik, Simone Schmiedtbauer

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 50-
55 % în comparație cu 1990. În cazul în 
care consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 50-
55 % în comparație cu 1990. În cazul în 
care consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz. Aceste propuneri 
includ un studiu de evaluare a impactului 
cu privire la modificările propuse.

Or. en
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Amendamentul 224
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Ca o completare necesară la 
obiectivul de reducere a emisiilor 
menționat la alineatul (3) și pentru a 
asigura atingerea obiectivului de 
temperatură prevăzut la articolul 1, până 
la 30 decembrie 2021, Comisia propune 
stabilirea, la nivelul Uniunii și la nivel 
național, a unui obiectiv pentru 2030 
privind absorbțiile și stocarea carbonului 
de către absorbanții naturali.
Acest obiectiv ține seama de obiectivele de 
redresare și protecție strictă ale Uniunii și 
utilizează programele UE privind 
sechestrarea carbonului în solurile 
agricole, schemele ecologice și măsurile 
regionale și de investiții din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală. Fondul 
european de redresare și Fondul pentru o 
tranziție justă sunt orientate, de 
asemenea, către sprijinirea unei tranziții 
sustenabile în sectorul exploatării 
terenurilor, ca parte a cheltuielilor în 
domeniul climei.

Or. en

Amendamentul 225
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Începând cu 30 septembrie 2021, 
amprenta de carbon a Uniunii nu mai 
crește, iar emisiile de gaze cu efect de seră 
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asociate bunurilor și serviciilor importate 
în Uniune și emisiile legate de 
transporturile aeriene și maritime spre 
Uniune scad astfel încât amprenta de 
carbon a Uniunii să devină nulă de la 31 
decembrie 2040. Până la 30 iunie 2021, 
Comisia stabilește modificările care ar 
trebui aduse legislației Uniunii pentru a 
atinge acest scop și prezintă aceste 
modificări Parlamentului European și 
Consiliului, în special introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon.

Or. fr

Amendamentul 226
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Până la 30 septembrie 2025, 
ținând seama de obligațiile internaționale 
ale Uniunii și în vederea asigurării unei 
reduceri continue a emisiilor de gaze cu 
efect de seră care rezultă din exporturile 
efectuate de Uniune, Comisia analizează 
oportunitatea stabilirii unui obiectiv de 
reducere, până în 2035, a emisiilor de 
gaze cu efect de seră care rezultă din 
exporturile efectuate de Uniune cu 85 % 
comparativ cu nivelurile din 1990 și 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului propunerile pe care le 
consideră adecvate.

Or. fr

Amendamentul 227
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
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Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 50-55 % în comparație cu 
1990 și pentru a se atinge obiectivul de 
atingere a neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1) și ia în calcul 
luarea măsurilor necesare în conformitate 
cu tratatele, inclusiv adoptarea unor 
propuneri legislative.

eliminat

Or. en

Amendamentul 228
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 50-55 % în comparație cu 
1990 și pentru a se atinge obiectivul de 
atingere a neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1) și ia în calcul 
luarea măsurilor necesare în conformitate 
cu tratatele, inclusiv adoptarea unor 
propuneri legislative.

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată întreaga legislație a Uniunii 
relevantă pentru realizarea bugetului de 
emisii de gaze cu efect de seră al Uniunii 
prevăzut la alineatul (-1), inclusiv 
legislația sectorială, acțiunea externă a 
Uniunii și bugetul Uniunii, pentru a 
permite realizarea bugetului respectiv și a 
obiectivului climatic al Uniunii pentru 
2030 prevăzut la alineatul (3), precum și a 
obiectivului de atingere a unui nivel de 
emisii nete de gaze cu efect de seră egal 
cu zero prevăzut la alineatul (1), și, dacă 
este necesar, adoptă propuneri legislative, 
în conformitate cu tratatele.

Or. en
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Amendamentul 229
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 50-55 % în comparație cu 
1990 și pentru a se atinge obiectivul de 
atingere a neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1) și ia în calcul 
luarea măsurilor necesare în conformitate 
cu tratatele, inclusiv adoptarea unor 
propuneri legislative.

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii pentru a se 
atinge obiectivul unei amprente ecologice 
nule prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și 
ia în calcul luarea măsurilor necesare în 
conformitate cu tratatele, inclusiv 
adoptarea unor propuneri legislative.

Or. fr

Amendamentul 230
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 50-55 % în comparație cu 
1990 și pentru a se atinge obiectivul de 
atingere a neutralității climatice prevăzut la 
articolul 2 alineatul (1) și ia în calcul luarea 
măsurilor necesare în conformitate cu 
tratatele, inclusiv adoptarea unor propuneri 
legislative.

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030, 
ținând seama de impactul economic, 
social și de mediu, pentru a permite 
realizarea obiectivului de atingere a 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1) și ia în calcul luarea 
măsurilor necesare în conformitate cu 
tratatele, inclusiv adoptarea unor propuneri 
legislative.

Or. en
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Amendamentul 231
Veronika Vrecionová

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 50-55 % în comparație cu 
1990 și pentru a se atinge obiectivul de 
atingere a neutralității climatice prevăzut la 
articolul 2 alineatul (1) și ia în calcul luarea 
măsurilor necesare în conformitate cu 
tratatele, inclusiv adoptarea unor propuneri 
legislative.

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 40-45 % în comparație cu 
1990 și pentru a se atinge obiectivul de 
atingere a neutralității climatice prevăzut la 
articolul 2 alineatul (1) și ia în calcul luarea 
măsurilor necesare în conformitate cu 
tratatele, inclusiv adoptarea unor propuneri 
legislative.

Or. en

Justificare

În conformitate cu 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.

Amendamentul 232
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificate actele legislative relevante ale 
Uniunii care vizează atingerea 
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pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 50-55 % în comparație cu 
1990 și pentru a se atinge obiectivul de 
atingere a neutralității climatice prevăzut la 
articolul 2 alineatul (1) și ia în calcul 
luarea măsurilor necesare în conformitate 
cu tratatele, inclusiv adoptarea unor 
propuneri legislative.

obiectivului Uniunii pentru 2030 pentru a 
permite realizarea unor reduceri de emisii 
de 65 % în comparație cu 1990 și pentru a 
se atinge obiectivul de atingere a 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1) și adoptă, dacă este necesar, 
propuneri legislative, în conformitate cu 
tratatele.

Or. en

Amendamentul 233
Eric Andrieu
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 50-55 % în comparație cu 
1990 și pentru a se atinge obiectivul de 
atingere a neutralității climatice prevăzut la 
articolul 2 alineatul (1) și ia în calcul luarea 
măsurilor necesare în conformitate cu 
tratatele, inclusiv adoptarea unor propuneri 
legislative.

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 65 % în comparație cu 1990 și 
pentru a se atinge obiectivul de atingere a 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1) și ia în calcul luarea 
măsurilor necesare în conformitate cu 
tratatele, inclusiv adoptarea unor propuneri 
legislative.

Or. fr

Amendamentul 234
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
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modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 50-55 % în comparație cu 
1990 și pentru a se atinge obiectivul de 
atingere a neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1) și ia în calcul 
luarea măsurilor necesare în conformitate 
cu tratatele, inclusiv adoptarea unor 
propuneri legislative.

modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 55 % în comparație cu 1990 și 
pentru a crește absorbțiile cu scopul de a 
se atinge obiectivul neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și ia în 
calcul luarea unor măsuri necesare 
suplimentare, inclusiv adoptarea unor 
propuneri legislative, printre altele în 
domeniul protecției și refacerii naturii, în 
conformitate cu tratatele.

Or. en

Amendamentul 235
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În vederea realizării obiectivului 
unei amprente de carbon nule stabilit la 
alineatul (1) din prezentul articol, 
Comisia prezintă, cel târziu până la 30 
iunie 2021, o țintă specifică de reducere, 
până în 2030, a emisiilor de metan 
provenite din toate sursele de emisii 
generate de consumul final al Uniunii, 
inclusiv din sursele biogenice.
Cel târziu până la 30 iunie 2021, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului toate propunerile legislative 
pe care le consideră adecvate în vederea 
reducerii rapide a emisiilor de metan 
provenite din toate sursele de emisii 
generate de consumul final al Uniunii, 
inclusiv din sursele biogenice, în 
conformitate cu această țintă, și propune 
un plan strategic al Uniunii pentru metan, 
în conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.
Măsurile propuse trebuie să includă cel 
puțin următoarele elemente:
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(a) o reducere a densității animalelor de 
fermă per hectar, în concordanță cu 
Directiva 91/676/CEE;
(b) o reducere a producției și a 
consumului de produse provenite din 
creșterea animalelor.

Or. fr

Amendamentul 236
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. În vederea realizării obiectivului 
unei amprente de carbon nule stabilit la 
alineatul (1) din prezentul articol, 
Comisia prezintă, cel târziu până la 30 
iunie 2021, o țintă specifică de reducere, 
până în 2030, a emisiilor de protoxid de 
azot provenite din toate sursele de emisii 
generate de consumul final al Uniunii, 
necesară pentru realizarea obiectivului 
specific al Uniunii privind clima pentru 
2030 prevăzut la alineatul (3) din 
prezentul articol și a obiectivului unei 
amprente de carbon nule a Uniunii 
prevăzut la alineatul (1) din prezentul 
articol.
Cel târziu până la 30 iunie 2021, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului toate propunerile legislative 
pe care le consideră adecvate în vederea 
reducerii rapide a emisiilor de protoxid de 
azot provenite din toate sursele de emisii 
generate de consumul final al Uniunii, în 
conformitate cu ținta menționată mai sus, 
și stabilește un plan strategic al Uniunii 
pentru protoxidul de azot.

Or. fr
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Amendamentul 237
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4c. În vederea realizării obiectivului 
unei amprente de carbon nule stabilit la 
alineatul (1) din prezentul articol, 
Comisia prezintă, cel târziu până la 30 
iunie 2021, o țintă specifică pentru 
reducerea, până în 2030, a emisiilor de 
dioxid de carbon provenite din fiecare 
dintre categoriile de contabilizare a 
terenurilor menționate la articolul 2 din 
Regulamentul (UE) 2018/841, necesară 
pentru realizarea obiectivului specific al 
Uniunii privind clima pentru 2030 
prevăzut la alineatul (3) din prezentul 
articol și a obiectivului unei amprente de 
carbon nule a Uniunii prevăzut la 
alineatul (1) din prezentul articol.
Cel târziu până la 30 iunie 2021, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului toate propunerile legislative 
pe care le consideră adecvate în vederea 
reducerii rapide a emisiilor de dioxid de 
carbon provenite din fiecare dintre 
categoriile de contabilizare a terenurilor 
menționate la articolul 2 din 
Regulamentul (UE) 2018/841, generate 
din toate sursele în conformitate cu 
această țintă, și stabilește un plan 
strategic al Uniunii pentru aceste emisii.

Or. fr

Amendamentul 238
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazul în care Comisia consideră 
că este necesar să se stabilească un 
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obiectiv intermediar de reducere a 
emisiilor pentru 2040, în vederea atingerii 
neutralității climatice până în 2050, 
aceasta prezintă, în acest scop, până la 30 
septembrie 2028, Parlamentului 
European și Consiliului o propunere 
legislativă, în urma unei evaluări detaliate 
a impactului. Evaluarea impactului ține 
seama de criteriile menționate la articolul 
3 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 239
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. În cazul în care Comisia consideră 
că este necesar să se stabilească obiective 
pentru 2040 și 2050 privind eliminarea de 
către absorbanți a dioxidului de carbon, 
în vederea atingerii neutralității climatice 
până în 2050, aceasta prezintă, până la 30 
septembrie 2028, Parlamentului 
European și Consiliului propuneri 
legislative, în urma unei evaluări detaliate 
a impactului. Evaluarea impactului ține 
seama de criteriile menționate la 
articolul 3 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 240
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4c. În cazul în care Comisia consideră 
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că este necesar să se elaboreze un cadru 
pentru certificarea eliminărilor de gaze cu 
efect de seră prin exploatarea terenurilor, 
în vederea atingerii neutralității climatice 
până în 2050, aceasta prezintă, în acest 
scop, Parlamentului European și 
Consiliului, o propunere legislativă, în 
urma unei evaluări detaliate a impactului 
care se bazează pe metode de 
contabilizare solide din punct de vedere 
științific.

Or. en

Amendamentul 241
Ivo Hristov

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4а. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
efectuează o evaluare a importurilor de 
produse agricole și alimentare din țări 
terțe cu privire la cerințele aplicabile 
producătorilor din țările terțe respective în 
ceea ce privește obiectivele politicilor UE 
de reducere a impactului schimbărilor 
climatice.

Or. bg

Amendamentul 242
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Comisia asigură accesul la cele 
mai bune tehnologii disponibile și la 
soluții inovatoare care contribuie la 
reducerea emisiilor, printr-o abordare 
promptă și continuă a obstacolelor de 
ordin legislativ.
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