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Amendamentul 5
Rasmus Andresen

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Introducerea sistemului UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
pentru sectoarele clădirilor și transportului 
rutier, astfel cum este prevăzută în 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului2, poate avea un 
impact social pe termen scurt. Pentru a face 
față acestei provocări, Regulamentul (UE) 
[XXX] final al Parlamentului European și 
al Consiliului a instituit3 un Fond pentru 
atenuarea impactului social al acțiunilor 
climatice, care urmează să fie finanțat de la 
bugetul general al Uniunii în temeiul 
cadrului financiar multianual. Prin urmare, 
plafonul pentru creditele de angajament de 
la rubrica 3– „Resurse naturale și mediu” și 
plafonul pentru creditele de plată ar trebui 
adaptate pentru exercițiile 2025, 2026 și 
2027.

(3) Introducerea sistemului UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
pentru sectoarele clădirilor și transportului 
rutier, astfel cum este prevăzută în 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului2, poate avea un 
impact social pe termen scurt. Pentru a face 
față acestei provocări, Regulamentul (UE) 
[XXX] final al Parlamentului European și 
al Consiliului a instituit3 un Fond pentru 
atenuarea impactului social al acțiunilor 
climatice, care urmează să fie finanțat de la 
bugetul general al Uniunii în temeiul 
cadrului financiar multianual. Prin urmare, 
plafonul pentru creditele de angajament de 
la rubrica 3 – „Resurse naturale și mediu” 
și plafonul pentru creditele de plată ar 
trebui adaptate pentru exercițiile 2024, 
2025, 2026 și 2027. În cazul unui preț al 
carbonului de peste 48 EUR/tonă3a, ar 
trebui să se pună la dispoziție anual o 
alocare suplimentară pentru Fondul 
pentru atenuarea impactului social al 
acțiunilor climatice, în mod proporțional 
cu creșterea prețului carbonului, pentru a 
sprijini mai mult gospodăriile vulnerabile 
și utilizatorii de transport în tranziția 
către neutralitatea climatică. Aceste 
majorări anuale ar trebui să fie incluse în 
CFM prin intermediul unei ajustări 
automate în funcție de fluctuația prețului 
carbonului a plafonului pentru creditele 
de angajament de la rubrica 3, „Resurse 
naturale și mediu”, și a plafonului pentru 
creditele de plată.

____________________ ____________________
2 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 

2 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 
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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).

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).

3 JO […], […], p. […]. 3 JO […], […], p. […].
3a SWD(2021)0601, partea 1/4, p. 121.

Or. en

Amendamentul 6
Rasmus Andresen

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Modificare

(2) Se introduce următorul articol 4a: 
„Articolul 4a

(2) Se introduc următoarele articole: 
„Articolul 4a

Ajustare anuală specifică bazată pe noile 
resurse proprii

Ajustare anuală specifică bazată pe noile 
resurse proprii

1. Începând din 2024, după 
prezentarea conturilor provizorii pentru 
exercițiul n-1 în conformitate cu 
articolul 245 alineatul (3) din 
Regulamentul financiar, se efectuează o 
ajustare în sens ascendent a plafonului de 
cheltuieli pentru creditele de angajament de 
la subrubrica 2b și a plafonului pentru 
creditele de plată pentru exercițiul în curs.

1. Începând din 2024, după 
prezentarea conturilor provizorii pentru 
exercițiul n-1 în conformitate cu 
articolul 245 alineatul (3) din 
Regulamentul financiar, se efectuează o 
ajustare în sens ascendent a plafonului de 
cheltuieli pentru creditele de angajament de 
la subrubrica 2b și a plafonului pentru 
creditele de plată pentru exercițiul în curs.

2. Cuantumurile acestor ajustări 
anuale sunt următoarele:

2. Cuantumurile acestor ajustări 
anuale sunt următoarele:

(a) pentru exercițiile 2024, 2025 și 
2026, un cuantum echivalent cu veniturile 
înscrise în conturile provizorii menționate 
la alineatul (1) care provin din resursele 
prevăzute la articolul 2 alineatul (1) literele 
(e), (f) și (g) din Decizia privind resursele 
proprii;

(a) pentru exercițiile 2024, 2025 și 
2026, un cuantum echivalent cu veniturile 
înscrise în conturile provizorii menționate 
la alineatul (1) care provin din resursele 
prevăzute la articolul 2 alineatul (1) 
literele (e), (f) și (g) din Decizia privind 
resursele proprii;

(b) pentru exercițiul 2027, un cuantum 
echivalent cu veniturile înscrise în 
conturile provizorii menționate la alineatul 
(1) care provin din resursele prevăzute la 
articolul 2 alineatul (1) literele (e), (f) și (g) 
din Decizia privind resursele proprii, din 

(b) pentru exercițiul 2027, un cuantum 
echivalent cu veniturile înscrise în 
conturile provizorii menționate la alineatul 
(1) care provin din resursele prevăzute la 
articolul 2 alineatul (1) literele (e), (f) și (g) 
din Decizia privind resursele proprii, din 
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care se scade o sumă fixă de 8 000 de 
milioane EUR (la prețurile din 2018).

care se scade o sumă fixă de 2 800 de 
milioane EUR (la prețurile din 2018).

Ajustările anuale menționate la primul 
paragraf nu depășesc 15 000 de milioane 
EUR (la prețurile din 2018) pe an pentru 
perioada 2024-2027.

Ajustările anuale menționate la primul 
paragraf nu depășesc 15 000 de 
milioane EUR (la prețurile din 2018) pe an 
pentru perioada 2024-2027.

3. Comisia comunică Parlamentului 
European și Consiliului rezultatele 
ajustărilor anuale menționate la alineatul 
(2), în termen de 15 de zile de la 
prezentarea conturilor provizorii pentru 
exercițiul n-1, în conformitate cu 
articolul 245 alineatul (3) din 
Regulamentul financiar.”;

3. Comisia comunică Parlamentului 
European și Consiliului rezultatele 
ajustărilor anuale menționate la 
alineatul (2), în termen de 15 zile de la 
prezentarea conturilor provizorii pentru 
exercițiul n-1, în conformitate cu 
articolul 245 alineatul (3) din 
Regulamentul financiar.”;

„Articolul 4b
Ajustare anuală specifică bazată pe 
fluctuația prețului carbonului
1. Începând din 2025, se efectuează o 
ajustare anuală ascendentă a plafonului 
de cheltuieli pentru creditele de 
angajament de la rubrica 3 și a plafonului 
creditelor de plată pentru exercițiul în 
curs, pe baza prețului mediu, în cazul în 
care prețul mediu al carbonului calculat 
în exercițiul n-1 este mai mare de 48 
EUR/tonă.
2. Ajustarea anuală ascendentă 
menționată la alineatul (1) de la prezentul 
articol este echivalentă cu suma calculată 
prin înmulțirea alocării anuale care 
decurge din pachetul financiar prevăzut 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
[XXX] al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a Fondului 
pentru atenuarea impactului social al 
acțiunilor climatice cu procentul cu care 
prețul mediu al carbonului calculat în 
exercițiul n-1 a depășit 48 EUR/tonă.
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