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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pentru majoritatea oamenilor de știință din domeniul climei, este o certitudine că schimbările 
observate la nivel global și regional în ultimii 50 de ani sunt cauzate aproape în totalitate de 
influența umană asupra sistemului climatic și că sunt necesare acțiuni urgente. În ultimii ani 
mișcările sociale care cer măsuri de combatere a schimbărilor climatice pe scară largă s-au 
multiplicat și au devenit influente în dezbaterea modului în care trebuie concepute politicile 
climatice, în special în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Un raport recent al 
Comisiei mondiale pentru adaptare subliniază faptul că investițiile în măsuri de adaptare, care 
să reducă la minimum impactul riscurilor meteorologice, și crearea unor mecanisme de 
redresare rapidă în urma impactului își găsesc total justificarea din perspectivă economică, 
socială, dar și etică.

Schimbările climatice reprezintă o provocare globală; de aceea, și reacția trebuie să aibă loc la 
nivel mondial și să implice toate țările. Uniunea face tot posibilul să fie în avangarda politicilor 
climatice și a soluțiilor pentru neutralitatea climatică; cu toate acestea, ar trebui să facă mai 
mult pentru a susține și mobiliza acțiuni mai puternice în țările partenere, inclusiv prin 
intermediul relațiilor comerciale. În 2017, emisiile de gaze cu efect de seră în UE-28 au scăzut 
cu 22 % față de nivelurile din 1990, ceea ce înseamnă că Uniunea este pe drumul cel bun pentru 
a-și depăși obiectivul pentru 2020, de reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Emisiile de GES ale UE reprezintă 9,3 % din emisiile globale, cu o tendință descrescătoare în 
ultimele decenii, în timp ce unele țări cu cele mai mari emisii de GES continuă tendința de 
creștere. 

Politicile climatice ar trebui să ia în considerare o serie de factori importanți, printre care 
competitivitatea economiilor, binele cetățenilor și necesitățile fundamentale. Forma și ritmul 
tranziției ar trebui să țină seama de circumstanțe naționale precum configurația energetică, 
securitatea aprovizionării cu energie, structura ocupării forței de muncă și capacitățile 
economice. După cum s-a subliniat în raportul IRENA intitulat „Measuring the Socio-
economics of Transition: Focus on Jobs” (Măsurarea aspectelor socioeconomice ale tranziției: 
locurile de muncă), creșterea oportunităților de angajare preconizată în previziunile de tranziție 
este inegal distribuită între țări și regiuni, iar crearea de locuri de muncă în sectoarele noi, cum 
ar fi sursele regenerabile de energie, nu este neapărat aliniată, temporal și geografic, cu 
pierderea locurilor de muncă. Prin urmare, tranziția ar trebui gândită atent, pornind de la ideea 
unor schimbări treptate în zonele poluante și având grijă ca regiunile industriale să-și mențină 
capacitatea de angajare. Eforturile ar trebui să se concentreze asupra revitalizării economice a 
regiunilor care poartă povara politicilor climatice, și nu să conteze pe mobilitatea lucrătorilor și 
să riște depopularea.

În elaborarea politicii sale climatice pe termen lung, deciziile strategice ale UE privind 
obiectivele în materie de energie și climă se bazează pe consensul la care s-a ajuns în cadrul 
Consiliului European. Acest lucru este esențial pentru respectarea tratatelor și, de asemenea, 
pentru implicarea tuturor statelor membre în stabilirea priorităților și a obiectivelor. Consiliul 
European din 12 decembrie 2019 a aprobat obiectivul colectiv de a realiza neutralitatea 
climatică în UE până în 2050 și a recunoscut că această tranziție impune eforturi substanțiale 
de investiții. 

Multe sectoare economice esențiale sunt afectate de schimbările pe termen lung ale temperaturii 

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
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și precipitațiilor, precum și de creșterea nivelului mării și de evenimentele extreme, care sunt 
atribuite schimbărilor climatice. Diferitele sectoare economice ar trebui să fie obligate să 
contribuie corespunzător la obiectivul neutralității climatice, în funcție de dimensiunea lor 
relativă, de potențialul de reducere și eliminare, precum și de eforturile de investiții.  Emisiile 
carburanților, inclusiv combustia (fără transport), reprezentau 54 % din emisiile de GES din 
UE-28 în 2017, arderea combustibililor pentru transport (inclusiv aviația internațională) 25 %, 
agricultura 10 %, procesele industriale și utilizarea produselor 8 % și gestionarea deșeurilor 
3 %. Decarbonizarea sectorului energetic este una dintre provocările importante pentru UE. Cu 
toate acestea, fără contribuția tuturor sectoarelor esențiale ale economiei, tranziția va fi 
insuficientă și injustă. Toate sectoarele ETS și non-ETS ar trebui să depună eforturi comparabile 
pentru a atinge obiectivul neutralității climatice a Uniunii.

Comisia ar trebui să stabilească orientări pentru sectoarele esențiale privind posibilele traiectorii 
de reducere a emisiilor de GES la nivelul Uniunii. Aceasta le-ar oferi certitudinea de care au 
nevoie pentru a lua măsurile adecvate și a planifica investițiile necesare și, în plus, ar încuraja 
implicarea sectoarelor în găsirea unor soluții de neutralitate climatică.   

Orientările ar trebui concepute pe baza unui dialog instituționalizat și a schimbului de informații 
între Comisie și principalii actori, cum ar fi reprezentanții întreprinderilor, sindicatele sau 
societatea civilă, în strânsă cooperare cu statele membre. La elaborarea orientărilor ar trebui să 
se țină seama de diverse criterii, cum ar fi tehnologiile optime și cele mai rentabile, amprenta 
socioeconomică, competitivitatea sectorului, eforturile de investiții realizate, precum și 
amprenta de mediu a tehnologiilor de decarbonizare utilizate (de exemplu, tehnologiile 
existente pentru dezafectare și reciclare, impactul procesului de extracție a materiilor prime).    

Traiectoriile pot fi revizuite în circumstanțe excepționale, cum ar fi situațiile de criză, sau în 
cazul unei schimbări semnificative a unuia dintre factorii pe care se bazează aceste traiectorii, 
ținând seama de faptul că întreprinderile au nevoie de certitudine și de previzibilitate pentru a 
realiza investiții și a lua decizii de ecologizare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

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, 

(1) În comunicarea sa din 11 decembrie 
2019 intitulată „Pactul verde european”19, 
Comisia a prezentat o nouă strategie de 
creștere sustenabilă care are drept scop 
transformarea UE într-o societate 
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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.

echitabilă și prosperă, cu o economie 
modernă, sustenabilă, eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor, rezilientă 
și competitivă la nivel internațional, și cu 
locuri de muncă de înaltă calitate, 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, și 
trebuie să se bazeze pe un efort de 
solidaritate și colaborare la nivelul 
Uniunii.

__________________ __________________
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.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Ca urmare a cadrului de 
reglementare instituit de Uniune și a 
eforturilor depuse de industriile europene, 
emisiile de gaze cu efect de seră din 
Uniune au fost reduse cu 23 % în 
perioada 1990-2018, în timp ce economia 
a crescut cu 61 % în aceeași perioadă, 
ceea ce demonstrează că creșterea 
economică poate să fie decuplată de 
emisiile de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 3
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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 
biodiversității.22

(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. Potrivit raportului 
special al IPCC, se estimează că 
activitățile umane au cauzat o încălzire 
globală cu aproximativ 1 °C peste nivelul 
preindustrial și, la rata actuală, creșterea 
de 1,5 °C va fi atinsă între 2030 și 2052. 
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 și 
probabilitatea de a atinge puncte de 
basculare. 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

__________________ __________________
20 IPCC, 2018:  Încălzirea globală cu 1,5 
°C – un raport special al IPCC privind 
impactul încălzirii globale cu 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale și direcțiile conexe 
de evoluție a emisiilor globale de gaze cu 
efect de seră, în contextul consolidării 
răspunsului mondial la amenințarea 
reprezentată de schimbările climatice, al 
dezvoltării durabile și al eforturilor de 
eradicare a sărăciei [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 

20 IPCC, 2018: Încălzirea globală cu 1,5 °C 
– un raport special al IPCC privind 
impactul încălzirii globale cu 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale și direcțiile conexe 
de evoluție a emisiilor globale de gaze cu 
efect de seră, în contextul consolidării 
răspunsului mondial la amenințarea 
reprezentată de schimbările climatice, al 
dezvoltării durabile și al eforturilor de 
eradicare a sărăciei [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
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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.)].

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 (editori)].

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).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Ecosistemele, cetățenii și 
economiile din Uniune se vor confrunta 
cu efecte majore ale schimbărilor 
climatice dacă nu diminuăm urgent 
emisiile de gaze cu efect de seră sau nu ne 
adaptăm la schimbările climatice. 
Adaptarea la schimbările climatice ar 
reduce în continuare la minimum efectele 
inevitabile, într-o manieră eficientă din 
punctul de vedere al costurilor, cu 
beneficii conexe considerabile ca urmare 
a soluțiilor bazate pe natură.

Amendamentul 5

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 

(3) Stabilirea unui obiectiv pe termen 
lung este esențială pentru transformarea 
economică și societală, pentru crearea de 
locuri de muncă de înaltă calitate, pentru 
creșterea economică sustenabilă și 
atingerea obiectivelor de dezvoltare 
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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”).

durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, 
precum și pentru luarea unor măsuri 
echitabile și eficiente din punctul de vedere 
al costurilor, precum și responsabile 
social, 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”).

Amendamentul 6

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 transformare a tuturor 
sectoarelor economice și o contribuție a 
lor în vederea reducerii emisiilor proprii 
de gaze cu efect de seră. 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 echitabil, durabil, accesibil din 
punctul de vedere al prețului, sigur, bazat 
în mare măsură pe surse regenerabile și 
pe o piață internă a energiei care 
funcționează bine. Uniunea va trebui să 
adopte cadre de reglementare ambițioase 
și coerente, inclusiv privind factorii 
esențiali pentru realizarea neutralității 
climatice, cum ar fi transformarea digitală, 
inovarea tehnologică, cercetarea și 
dezvoltarea, și care să permită 
participarea cetățenilor pentru a asigura 
contribuția tuturor sectoarelor economiei 
la obiectivele climatice ale Uniunii.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Având în vedere importanța 
creșterii eficienței resurselor pentru 
emisiile de gaze cu efect de seră, Uniunea 
ar trebui să își continue eforturile de 
promovare a economiei circulare, pe baza 
principiului prevenirii generării de 
deșeuri, sprijinind mai departe soluțiile 
regenerabile și reducând amprenta de 
carbon a produselor. Pentru a reduce la 
minimum emisiile generate de 
combustibilii fosili, este important să se 
înlocuiască treptat materialele care 
implică emisii ridicate de carbon, dacă 
există soluții tehnologice pregătite pentru 
comercializare, și să se promoveze 
circularitatea în toate sectoarele.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Protecția climei oferă economiei 
Uniunii posibilitatea de a-și intensifica 
acțiunile și de a beneficia de avantajul 
primului venit pe piața tehnologiilor 
curate. Acest lucru ar putea contribui la 
asigurarea poziției sale de lider industrial 
în materie de inovare la nivel mondial. 
Inovațiile în producția sustenabilă pot să 
promoveze forța industrială a Uniunii în 
segmente-cheie de piață și, astfel, să 
protejeze locurile de muncă și să creeze 
altele noi.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Tranziția către o energie curată ar 
trebui să conducă la un sistem energetic 
eficient din punctul de vedere al 
costurilor, neutru din punct de vedere 
tehnologic și stabil în care aprovizionarea 
cu energie primară va proveni în mare 
parte din surse regenerabile de energie, 
pentru a îmbunătăți semnificativ 
siguranța aprovizionării, a reduce 
dependența energetică și a promova 
locurile de muncă de pe piața internă.

Amendamentul 10

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 traiectorie spre decarbonizarea 
economiei și neutralitatea climatică, 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.

__________________ __________________
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).
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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).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Uniunea a promovat accelerarea 
obiectivelor de decarbonizare prin 
proiecte-pilot în regiuni cu condiții 
geografice și demografice specifice, cum 
ar fi insulele, prin programul „Energie 
curată pentru insulele din UE”. În 
procesul de tranziție către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, 
Uniunea ar trebui să acorde în continuare 
o atenție deosebită nevoilor regiunilor 
insulare și ultraperiferice.

Amendamentul 12

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 doar 
pentru 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 o realizeze 
într-un mod just, 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 
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schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei și 
instrumentele de politică comercială. 
Uniunea are responsabilitatea de a 
demonstra că această transformare este 
posibilă.

Amendamentul 13

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 europeană 33 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 declarat o 
urgență climatică și de mediu34 și, în acest 
sens, 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. 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 
care să aducă beneficii tuturor statelor 
membre în mod echitabil, ținând seama de 
circumstanțele lor naționale în ceea ce 
privește punctele de plecare, și să 
cuprindă instrumente adecvate, 
stimulente, sprijin și investiții pentru a 
asigura o tranziție eficientă din punctul 
de vedere al costurilor, reușită și justă, 
care va necesita investiții publice și private 
semnificative. De asemenea, Consiliul 
European a invitat Comisia să pregătească 
o propunere pentru strategia pe termen 
lung a Uniunii cât mai curând posibil în 
2020, în vederea adoptării sale de către 
Consiliu și a transmiterii acesteia către 
Convenția-cadru a Organizației Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice.

__________________ __________________
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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.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pandemia de COVID-19 a 
provocat o criză istorică, umanitară și 
economică fără precedent. În consecință, 
politicile Uniunii trebuie să se bazeze pe o 
nouă evaluare aprofundată a impactului, 
ținând seama de noua realitate 
economică. Pentru a depăși această criză 
și pe baza Planului de redresare pentru 
Europa al Comisiei, Uniunea are nevoie 
de un cadru politic clar pentru 
dezvoltarea infrastructurii și pentru 
cercetare, corelat cu principiile economiei 
de piață. Politicile comerciale trebuie să 
fie în concordanță cu normele aplicate 
industriilor care funcționează pe piața 
internă, astfel încât să se evite crearea 
unei concurențe neloiale pentru industria 
din Uniune. Instrumentele de succes ale 
economiei de piață din sectorul industrial 
ar putea fi utilizate ca model pentru 
sectorul construcțiilor și al 
transporturilor.

Amendamentul 15

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) Uniunea și statele membre ar trebui 
să urmărească obiectivul ca, până cel târziu 
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. Ar trebui 
acordată o atenție deosebită îmbunătățirii 
cercetării și dezvoltării de absorbanți de 
gaze cu efect de seră. Obiectivul de 
realizare a neutralității climatice la nivelul 
Uniunii în 2050 ar trebui să fie urmărit în 
mod colectiv de către toate statele membre, 
implicând, de asemenea, nivelurile de 
politică regional și local, iar statele 
membre, Parlamentul European, Consiliul 
și Comisia ar trebui să ia măsurile necesare 
pentru a permite atingerea acestui obiectiv. 
Măsurile întreprinse la nivelul Uniunii vor 
constitui o parte importantă a măsurilor 
luate la nivelul statelor membre pentru 
atingerea obiectivului într-un mod eficient 
din punctul de vedere al costurilor, just și 
echilibrat din punct de vedere social, 
stimulând competitivitatea economică și 
crearea de locuri de muncă, ținând seama 
de dimensiunea de gen și fără a lăsa pe 
nimeni în urmă.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Obiectivele climatice ale Acordului 
de la Paris trebuie să fie puse în aplicare 
într-un mod eficient din punctul de vedere 
al costurilor și echilibrat din punct de 
vedere social. Uniunea poate acționa ca 
model la nivel mondial pentru protecția 
climei numai dacă rămâne puternică din 
punct de vedere economic, atractivă 
pentru investiții și competitivă la nivel 
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internațional și dacă asigură o acceptare 
socială amplă.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic până cel 
târziu în 2050 ar trebui să conducă la o 
economie mai rezilientă și competitivă la 
nivelul Uniunii și al statelor membre, care 
să fie avansată din punct de vedere 
tehnologic și să genereze creștere 
economică și noi oportunități de afaceri și 
șanse de angajare, reducând dependența 
energetică a Uniunii. De asemenea, ar 
trebui să contribuie la realizarea unei 
Uniuni bazate pe o coeziune mai mare, 
sprijinind cetățenii și teritoriile cele mai 
afectate de tranziția energetică să 
beneficieze de aceasta. În acest scop, 
Uniunea trebuie să furnizeze mecanisme 
și fonduri adecvate pentru a mobiliza 
volumul mare de investiții necesare 
pentru finanțarea tranziției către 
neutralitatea climatică într-un mod 
eficient din punctul de vedere al costurilor 
și echitabil din punct de vedere social în 
toate statele membre, ținând seama de 
punctele de plecare diferite ale acestora.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Este, de asemenea, nevoie să se 
acorde sprijin pentru investițiile necesare 
în noi tehnologii sustenabile, esențiale 
pentru atingerea obiectivului neutralității 
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climatice. În această privință, este 
important să se respecte neutralitatea 
tehnologică, evitând în același timp orice 
efect de blocare. Astfel cum se 
menționează în Comunicarea Comisiei 
intitulată „O strategie pe bază de 
hidrogen pentru o Europă neutră din 
punct de vedere climatic”, hidrogenul 
poate juca, de asemenea, un rol în 
sprijinirea angajamentului Uniunii de a 
atinge neutralitatea emisiilor de dioxid de 
carbon până cel târziu în 2050, în special 
în sectoarele mari consumatoare de 
energie.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 12 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12d) În tranziția sa către neutralitatea 
climatică, Uniunea trebuie să păstreze 
competitivitatea industriei sale, în special 
a industriei sale energointensive, inclusiv 
prin elaborarea unor măsuri eficace 
pentru a aborda relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon într-un mod compatibil 
cu normele OMC și pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile între 
Uniune și țările terțe, cu scopul de a evita 
concurența neloială provocată de lipsa 
punerii în aplicare a politicilor privind 
clima în concordanță cu Acordul de la 
Paris.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 12 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12e) O politică a Uniunii privind 
schimbările climatice pe deplin eficientă 
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ar trebui să abordeze relocarea emisiilor 
de dioxid de carbon și să dezvolte 
instrumente adecvate de politică 
comercială, cum ar fi un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon, pentru a face față acesteia și 
pentru a proteja standardele Uniunii și 
liderii din industriile Uniunii.

Amendamentul 21

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 pe termen 
lung și să încurajeze alți parteneri 
internaționali să adopte politici similare, 
pentru a proteja populația, economia și 
mediul lor natural împotriva poluării și a 
amenințării pe care o reprezintă 
schimbările climatice periculoase, în 
vederea atingerii obiectivului de 
temperatură pe termen lung de limitare a 
creșterii temperaturii la 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale, stabilit la 
articolul 2 din Acordul de la Paris și în 
conformitate cu recomandările științifice 
formulate de IPCC.

Amendamentul 22

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 

(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 
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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.

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, de punctele de 
plecare diferite, de eforturile depuse deja 
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 și costurile sociale, 
economice și de mediu ale acțiunilor 
insuficiente în deciziile de investiții și de 
planificare, asigurând faptul că politicile 
Uniunii prevăd 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.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Obiectivul de zero emisii nete de 
gaze cu efect de seră în Uniune până în 
2050 ar trebui atins printr-o tranziție 
echitabilă social și eficientă din punctul 
de vedere al costurilor, ținând seama de 
punctele de plecare diferite ale statelor 
membre pentru atingerea neutralității 
climatice. Mecanismele de finanțare și de 
sprijin ale Uniunii ar trebui să fie 
proporționale cu povara socială și 
economică a tranziției, fără a aduce 
atingere politicilor structurale și celor 
regionale în conformitate cu tratatele. În 
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special, mecanisme precum Fondul 
pentru modernizare, fondul de solidaritate 
din cadrul EU ETS și Fondul pentru o 
tranziție justă ar trebui dotate cu mijloace 
financiare adecvate pentru a contribui la 
eforturile necesare în sectoarele 
economice în cauză.

Amendamentul 24

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 
semnificativ 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.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Crearea rezilienței la schimbările 
climatice și adaptarea la efectele 
inevitabile ale schimbărilor climatice 
necesită, de asemenea, un efort comun 
din partea sectoarelor economic și social, 
precum și coerență în cadrul legislației și 
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al politicilor Uniunii.

Amendamentul 26

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 

(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 2050, 
obiectivul Uniunii pentru 2030 în 
domeniul climei este majorat pentru a 
ajunge la o reducere de cel puțin 55 % a 
emisiilor comparativ cu nivelurile din 
1990. Obiectivul Uniunii de neutralitate 
climatică ar trebui realizat, printre altele, 
prin elaborarea și, după caz, revizuirea 
legislației relevante a Uniunii. 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, inclusiv 
părțile relevante ale pachetului „Energie 
curată pentru toți europenii”, pentru a 
realiza noul obiectiv propus de reducere a 
emisiilor. În urma unei evaluări 
amănunțite a impactului, până la 30 
septembrie 2025, Comisia ar trebui să 
analizeze, de asemenea, opțiunile pentru 
stabilirea unui obiectiv al Uniunii de 
reducere a emisiilor pentru 2040 și să 
înainteze propuneri Parlamentului 
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emisiilor cu 50-55 % în comparație cu 
1990.

European și Consiliului, după caz.

__________________ __________________
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).

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În vederea realizării obiectivului 
climatic pentru 2030 și a neutralității 
climatice până cel târziu în 2050, 
Uniunea ar trebui să își continue 
activitatea în direcția unei economii 
puternice și sustenabile, în special prin 
consolidarea eforturilor sale de reducere 
la minimum și, în ultimă instanță, de 
eliminare treptată a utilizării 
combustibililor fosili, într-un interval 
compatibil cu obiectivele prezentului 
regulament, ținând seama, în același 
timp, de rolul de punte al gazelor naturale 
în tranziția către o economie neutră din 
punctul de vedere al emisiilor de carbon.

Amendamentul 28
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Propunere de regulament
Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Comisia a elaborat și a adoptat 
mai multe inițiative în domeniul legislației 
sectoriale în materie de energie, mai ales 
în ceea ce privește energia din surse 
regenerabile, eficiența energetică, inclusiv 
performanța energetică a clădirilor. 
Aceste inițiative ar trebui luate în 
considerare în cadrul progreselor 
naționale pe termen lung înregistrate în 
activitatea depusă pentru realizarea 
obiectivului Uniunii de neutralitate 
climatică până în 2050.

Amendamentul 29

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 

(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 și lacunele 
pe care le prezintă sprijinul necesar. 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. Comisia ar trebui să evalueze 
dacă toate măsurile și propunerile 
legislative ale Uniunii sunt aliniate la 
obiectivul neutralității climatice și dacă 
abordează chestiuni legate de schimbările 
climatice. De asemenea, Comisia ar trebui 
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adaptare, a consolida reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice.

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 
insuficiente pentru a spori capacitatea de 
adaptare, a consolida reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice.

Amendamentul 30

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, 
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.

(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 
pe cele mai recente evaluări în 
conformitate cu articolul 14 din Acordul 
de la Paris și cu CCONUSC. 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, 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 și mondiale, 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 
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anual de lucru.

Amendamentul 31

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 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 la nivel local, 
regional și național. Prin urmare, Comisia 
ar trebui să aibă o atitudine de deschidere 
față de toate componentele societății și față 
de părțile interesate, inclusiv sindicate, 
mediul academic, organizații de cercetare 
și industrie, pentru a le oferi posibilitatea 
și mijloacele să contribuie activ la 
construirea unei societăți juste, neutre din 
punct de vedere climatic și reziliente la 
schimbările climatice, inclusiv prin 
lansarea unui pact climatic european.

Amendamentul 32

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 

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, lucrătorilor, 
sindicatelor, 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 
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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.

evalueze opțiunile pentru structura și 
concepția unei traiectorii orientative la 
nivelul Uniunii care să permită atingerea 
obiectivului climatic al Uniunii pentru 
2030 și, până cel târziu în 2050, în Uniune, 
a unui nivel al emisiilor de gaze cu efect de 
seră egal cu zero și să prezinte o 
propunere legislativă Parlamentului 
European și Consiliului.

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

Amendamentul 33

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 

(23) Schimbările climatice sunt prin 
definiție o provocare transfrontalieră; 
așadar, este necesară o acțiune coordonată 
și de solidaritate 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 
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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,

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,

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) O piață internă a energiei care 
funcționează bine este o componentă 
importantă a tranziției energetice și va 
contribui la asigurarea viabilității 
financiare a acesteia. Prin urmare, 
trebuie să se acorde o prioritate maximă 
în cadrul financiar multianual dezvoltării 
unor rețele inteligente și digitale integrate 
de energie electrică și gaze (rețele TEN 
prin Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, MIE). Programele de redresare 
în urma COVID-19 trebuie să sprijine, de 
asemenea, dezvoltarea rețelelor 
transnaționale de energie. Sunt necesare 
proceduri eficace și rapide de luare a 
deciziilor pentru a sprijini dezvoltarea 
rețelelor transnaționale, în special în 
infrastructura de gaze orientată spre viitor 
și compatibilă cu hidrogenul.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Alianțele europene, în special în 
sectorul bateriilor și cel al hidrogenului, 
sunt extrem de importante: coordonate la 
nivel european, acestea oferă oportunități 
importante pentru procesele de redresare 
regională post-COVID-19 și pentru 
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schimbări structurale de succes. Cerințele 
de reglementare trebuie să creeze un 
cadru pentru inovări în mobilitatea și 
producerea de energie care nu dăunează 
climei. Aceste alianțe ar trebui să 
primească sprijin și finanțare adecvate și, 
de asemenea, ar trebui să facă parte din 
viitoarea politică externă și de vecinătate, 
precum și din acordurile comerciale.

Amendamentul 36

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 rapidă a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru 
sporirea absorbțiilor cu ajutorul 
absorbanților [...] în Uniune.

Amendamentul 37

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 și în fiecare stat 
membru până în 2050, cel târziu, în 
vederea atingerii obiectivelor pe termen 
lung privind temperatura prevăzute 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, luând în 
considerare, în același timp, necesitatea 
unei tranziții juste a forței de muncă pe 
baza faptului că inovațiile în domeniul 
producției sustenabile pot promova forța 
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industrială europeană în segmentele 
esențiale de piață și, astfel, pot proteja și 
crea locuri de muncă decente și de 
calitate.

Amendamentul 38

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 39

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

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Definiție

- „neutralitate climatică” înseamnă zero 
emisii nete de gaze cu efect de seră în 
Uniune, astfel încât să se obțină un 
echilibru între emisiile antropice interne 
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ale Uniunii din diferite surse și absorbțiile 
de gaze cu efect de seră prin absorbanți în 
cadrul Uniunii;

Amendamentul 41

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 și cel târziu până în 
2050 trebuie să se asigure în Uniune un 
echilibru între emisiile și absorbțiile de 
gaze cu efect de seră care sunt 
reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât 
să se ajungă în Uniune la zero emisii nete 
de gaze cu efect de seră până la acea dată. 
Fiecare stat membru ajunge la zero emisii 
nete cel târziu până în 2050. După 
această dată, absorbțiile de gaze cu efect 
de seră depășesc emisiile.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre trebuie să adopte măsurile 
necesare la nivelul Uniunii, respectiv la 
nivel național, regional și local, pentru a 
permite atingerea individuală și, în 
consecință, colectivă a obiectivului zero 
emisii nete de gaze cu efect de seră 
prevăzut la alineatul (1), ținând seama de 
importanța de a promova competitivitatea 
Uniunii, coeziunea socială și economică 
și protecția consumatorilor vulnerabili, 
precum și echitatea, solidaritatea și o 
tranziție justă între statele membre.

Amendamentul 43
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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 prevăzut la 
articolul 2 alineatul (1), obiectivul Uniunii 
de reducere a emisiilor interne de gaze cu 
efect de seră (GES) la nivelul întregii 
economii pentru 2030 se stabilește la cel 
puțin 55 % în comparație cu 1990.

Amendamentul 44

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 relevantă a 
Uniunii care pune în aplicare obiectivul 
Uniunii pentru 2030 pentru a permite 
realizarea obiectivului climatic al Uniunii 
pentru 2030 stabilit la articolul 2 alineatul 
(3) și a obiectivului de neutralitate 
climatică prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1). Evaluarea efectuată de Comisie este 
însoțită de propuneri legislative, dacă este 
cazul.

Amendamentul 45

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



AD\1212562RO.docx 31/56 PE652.274v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Până la 30 septembrie 2025, în 
lumina obiectivului de neutralitate 
climatică stabilit la articolul 2 
alineatul (1) și în urma unei evaluări 
amănunțite a impactului, Comisia 
evaluează opțiunile de stabilire a unui 
obiectiv al Uniunii de reducere a emisiilor 
pentru 2040 și prezintă propuneri 
legislative în acest sens Parlamentului 
European și Consiliului, după caz. Atunci 
când analizează opțiunile privind 
obiectivul climatic pentru 2040, Comisia 
ține seama de criteriile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (3). Evaluarea 
impactului analizează în ce mod ar trebui 
să fie modificată legislația Uniunii 
relevantă pentru realizarea acestui 
obiectiv.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Până la ... [douăsprezece luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament], Comisia prezintă o 
propunere legislativă care stabilește o 
traiectorie orientativă la nivelul Uniunii 
pentru realizarea obiectivului climatic al 
Uniunii pentru 2030 prevăzut la articolul 2 
alineatul (3) și a obiectivului de 
neutralitate climatică prevăzut la articolul 
2 alineatul (1).

Amendamentul 47

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

2. Traiectoria începe cu obiectivul 
Uniunii privind clima pentru 2030 
menționat la articolul 2 alineatul (3).

2. Traiectoria Uniunii menționată la 
alineatul (1) începe de la ... [șase luni de 
la data intrării în vigoare a propunerii 
legislative menționate la alineatul (1)] și se 
stabilește pe baza unor obiective de etapă 
pe 2 ani.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Atunci când stabilește o traiectorie 
în conformitate cu alineatul (1), Comisia ia 
în considerare următoarele aspecte:

3. Atunci când stabilește o traiectorie 
în conformitate cu alineatul (1), Comisia 
poate lua în considerare următoarele 
criterii:

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) amprenta socio-economică;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică;

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică, ținând seama de costurile 
sociale, economice și de mediu ale lipsei 
de acțiune și ale acțiunii climatice 
insuficiente sau întârziate;
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Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) competitivitatea economiei Uniunii; (b) competitivitatea economiei Uniunii 
și a sectoarelor-cheie ale acesteia, inclusiv 
situația actuală a dezvoltării IMM-urilor 
europene prin aplicarea testului IMM-
urilor;

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile;

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile, pătrunderea lor actuală pe 
piață și perspectivele de utilizare a unor 
noi tehnologii mature și a unor inovații 
revoluționare, respectând în același timp 
principiul neutralității tehnologice și 
evitând orice eventual efect de blocare;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) costurile dezafectării și reciclării 
tehnologiilor în cauză, precum și impactul 
acestora asupra mediului și biodiversității, 
inclusiv impactul extracției de materii 
prime;

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera cb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) eficiența din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, accesibilitatea 
economică, accesibilitatea și securitatea 
aprovizionării cu materii prime;

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) disponibilitatea și costul materiilor 
prime care implică emisii reduse de dioxid 
de carbon și sunt neutre din punct de 
vedere climatic, ale energiei, ale 
infrastructurii necesare și ale 
tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de 
carbon;

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) necesitatea de a reduce la 
minimum și, în cele din urmă, de a 
elimina treptat dependența Uniunii de 
combustibilii fosili, într-un interval 
compatibil cu obiectivul neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1) din prezentul regulament, luând în 
același timp în considerare rolul de punte 
al gazelor naturale în tranziția către o 
economie neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de carbon;

Amendamentul 57



AD\1212562RO.docx 35/56 PE652.274v02-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) echitatea și solidaritatea între 
statele membre și în interiorul acestora;

(e) echitatea și solidaritatea între 
statele membre și în interiorul acestora, 
având în vedere punctele de plecare 
diferite ale statelor membre și 
circumstanțele naționale diferite;

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) necesitatea de a asigura eficacitatea 
de mediu și o evoluție graduală în timp;

(f) necesitatea de a asigura 
integritatea, eficacitatea de mediu și o 
evoluție graduală în timp în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (3) din Acordul de 
la Paris;

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții;

(g) ciclurile de investiții, necesitățile și 
oportunitățile în materie de investiții, 
precum și nevoia de previzibilitate pentru 
sectoarele economice și de stabilitate 
normativă pentru investiții, ținând seama, 
în același timp, de riscul de depreciere a 
activelor;

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ga (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) repartizarea echitabilă a sarcinilor 
și potențialul sectoarelor economice de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, eficiența lor energetică și eforturile 
investiționale întreprinse în vederea 
decarbonizării;

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) necesitatea de a asigura o tranziție 
justă și echitabilă din punct de vedere 
social;

(h) necesitatea de a asigura o tranziție 
justă și echitabilă din punct de vedere 
social pentru toate componentele 
societății, ținând seama de impactul 
socioeconomic potențial al măsurilor 
viitoare;

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) evaluarea sărăciei și 
vulnerabilității energetice în fiecare stat 
membru, progresele înregistrate în ceea 
ce privește reducerea acestora, inclusiv o 
evaluare a fiabilității aprovizionării cu 
energie;

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) evoluțiile internaționale și eforturile 
întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor 
pe termen lung ale Acordului de la Paris și 
a obiectivului final al Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice;

(i) evoluțiile internaționale și eforturile 
la nivel mondial întreprinse, inclusiv de 
țările terțe, pentru îndeplinirea obiectivelor 
climatice pe termen lung ale Acordului de 
la Paris și a obiectivului final al 
Convenției-cadru a Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice;

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) prevenirea relocării emisiilor de 
dioxid de carbon și măsurile efective de 
protejare împotriva relocării emisiilor de 
dioxid de carbon, în special în industriile 
mari consumatoare de energie care 
concurează la nivel mondial, precum și 
rolul instrumentelor de politică 
comercială;

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) amprenta de carbon a produselor 
finite și consumul din Uniune;

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ic (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ic) necesitatea de a promova 
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utilizarea produselor din surse 
regenerabile și circularitatea în toate 
sectoarele;

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) cele mai bune și cele mai recente 
dovezi științifice disponibile, inclusiv cele 
mai recente rapoarte ale IPCC.

(j) cele mai bune și cele mai recente 
dovezi științifice disponibile, inclusiv cele 
mai recente rapoarte ale IPCC și IPBES;

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale ONU;

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) impactul pandemiei de COVID-19 
și retragerii Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord din Uniune 
asupra situației economice din Uniune și 
a principalelor sale sectoare economice;

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera jc (nouă)



AD\1212562RO.docx 39/56 PE652.274v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jc) necesitatea de a asigura coerența 
cu celelalte obiective de politică și acte 
legislative ale Uniunii;

Amendamentul 71

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Comisia revizuiește traiectoria 
Uniunii menționată la alineatul (1) de la 
prezentul articol în termen de cel mult 
șase luni de la fiecare evaluare la nivel 
global menționată la articolul 14 din 
Acordul de la Paris și, dacă este cazul, 
prezintă o propunere legislativă de 
adaptare a traiectoriei.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre trebuie să asigure progrese 
continue în ceea ce privește sporirea 
capacității de adaptare, consolidarea 
rezilienței și reducerea vulnerabilității la 
schimbările climatice, în conformitate cu 
articolul 7 din Acordul de la Paris.

1. Statele membre și instituțiile 
relevante ale Uniunii trebuie să asigure 
progrese continue în ceea ce privește 
sporirea capacității de adaptare, 
îmbunătățirea cercetării, consolidarea 
rezilienței și reducerea vulnerabilității la 
schimbările climatice, precum și 
promovarea tranziției juste pentru a 
îndeplini obiectivele articolului 7 din 
Acordul de la Paris și obiectivele privind 
adaptarea prevăzute la articolul 19 și în 
anexa VIII la Regulamentul (UE) 
2018/1999.

Amendamentul 73
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre trebuie să elaboreze 
și să pună în aplicare strategii și planuri de 
adaptare care să includă cadre 
cuprinzătoare de gestionare a riscurilor, pe 
baza unor scenarii de referință solide 
privind clima și vulnerabilitatea și a unor 
evaluări ale progreselor înregistrate.

2. Statele membre trebuie să 
elaboreze, să pună în aplicare strategii și 
planuri de adaptare care să includă cadre 
cuprinzătoare de gestionare a riscurilor, pe 
baza unor scenarii de referință solide 
privind clima și vulnerabilitatea și a unor 
evaluări ale progreselor înregistrate, și 
prezintă aceste strategii și planuri 
Comisiei în conformitate cu articolul 19 
din Regulamentul (UE) 2018/1999. Aceste 
strategii și planuri includ măsurile și 
acțiunile conforme cu obiectivele 
naționale și cu obiectivele stabilite în 
materie de adaptare la schimbările 
climatice și asigură o finanțare adecvată, 
inclusiv prin intermediul surselor publice 
și private.

Amendamentul 74

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia asistă statele membre la 
elaborarea acestor strategii și planuri prin 
colectarea și furnizarea de date cu privire 
la impactul climatic viitor în întreaga 
Uniune și prin sprijinirea de acțiuni care 
abordează aspecte sociale ale sărăciei 
energetice.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă



AD\1212562RO.docx 41/56 PE652.274v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă evaluarea prevăzută la articolul 29 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
2018/1999, Comisia evaluează, până la 30 
septembrie 2023 și, ulterior, o dată la 5 ani:

Pe lângă evaluarea prevăzută la articolul 29 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
2018/1999, Comisia evaluează, până la 30 
septembrie 2023 și, ulterior, o dată la 2 ani:

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) progresele colective la nivel global 
în vederea realizării obiectivelor 
menționate la articolul 2 din Acordul de 
la Paris;

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) progresele colective înregistrate de 
toate statele membre înspre realizarea 
obiectivului unei industrii puternice, 
sustenabile și performante pentru 
economia Uniunii, precum și al creșterii 
ponderii industriei în PIB-ul Uniunii;

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) măsurile luate și progresele 
colective înregistrate de toate statele 
membre în vederea atingerii obiectivelor 
planurilor de tranziție justă, astfel încât 
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nicio componentă a societății și a 
economiei să nu rămână în urmă;

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera bd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) progresele colective înregistrate de 
toate statele membre în combaterea 
sărăciei energetice;

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului concluziile evaluării 
respective, împreună cu raportul privind 
starea uniunii energetice întocmit în anul 
calendaristic respectiv în conformitate cu 
articolul 35 din Regulamentul (UE) 
2018/1999.

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului aceste evaluări și concluziile 
lor, împreună cu raportul privind starea 
uniunii energetice întocmit în anul 
calendaristic respectiv în conformitate cu 
articolul 35 din Regulamentul (UE) 
2018/1999, și le pune la dispoziția 
publicului.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la 30 septembrie 2023 și, 
ulterior, o dată la 5 ani, Comisia 
revizuiește:

2. Până la 30 septembrie 2023 și, 
ulterior, o dată la 2 ani, Comisia 
revizuiește:

Amendamentul 82
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) coerența măsurilor adoptate de 
Uniune cu obiectivul neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1), astfel 
cum este exprimat prin traiectoria 
menționată la articolul 3 alineatul (1);

(a) coerența măsurilor și politicilor 
adoptate de Uniune, inclusiv a legislației 
sectoriale, cu obiectivul neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1), astfel cum este exprimat prin 
traiectoria menționată la articolul 3 
alineatul (1), și cu evoluțiile globale în 
conformitate cu obiectivul Acordului de la 
Paris;

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) caracterul adecvat al măsurilor 
Uniunii menite să asigure progrese în 
vederea realizării obiectivelor industriale 
ale Uniunii, precum și protecție efectivă 
împotriva relocării emisiilor de dioxid de 
carbon;

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) caracterul adecvat al măsurilor 
Uniunii menite să asigure realizarea 
obiectivelor planurilor de tranziție justă, 
astfel încât nicio componentă a societății 
și a economiei să nu rămână în urmă;

Amendamentul 85
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) caracterul adecvat al măsurilor 
Uniunii menite să asigure realizarea de 
progrese în ceea ce privește combaterea 
sărăciei energetice;

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care, pe baza evaluării 
menționate la alineatele (1) și (2), Comisia 
constată că măsurile luate de Uniune nu 
sunt coerente cu obiectivul neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1) sau sunt inadecvate în a asigura 
realizarea de progrese în materie de 
adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4, sau că progresele înregistrate 
fie către obiectivul neutralității climatice, 
fie în materie de adaptare, astfel cum se 
menționează la articolul 4, sunt 
insuficiente, aceasta ia măsurile necesare în 
conformitate cu tratatele, revizuind, în 
același timp, traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1).

3. În cazul în care, pe baza evaluării 
menționate la alineatele (1) și (2), Comisia 
constată că măsurile și politicile luate de 
Uniune nu sunt coerente cu obiectivul 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1) sau sunt inadecvate în a 
asigura realizarea de progrese în materie de 
adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4, sau că progresele înregistrate 
fie către obiectivul neutralității climatice, 
fie în materie de adaptare, astfel cum se 
menționează la articolul 4, sunt 
insuficiente, aceasta ia măsurile necesare în 
conformitate cu tratatele, revizuind, în 
același timp, traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1). Comisia 
informează, de asemenea, Parlamentul 
European și Consiliul în mod 
corespunzător.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia evaluează înainte de 
adoptare orice proiect de măsură și orice 

4. Comisia evaluează înainte de 
adoptare alinierea tuturor proiectelor de 
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propunere legislativă în lumina 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1), astfel cum este 
exprimat de traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1), include această 
analiză în orice evaluare a impactului care 
însoțește aceste măsuri sau propuneri și 
face public rezultatul evaluării respective 
la momentul adoptării.

măsuri sau propunerilor legislative ale 
Uniunii cu obiectivul neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1), astfel cum este exprimat de traiectoria 
menționată la articolul 3 alineatul (1), 
precum și implicațiile sale pentru 
societate și economie, și include această 
analiză în orice evaluare a impactului care 
însoțește aceste măsuri sau propuneri și 
face publice evaluarea respectivă și 
rezultatele sale la momentul adoptării.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 septembrie 2023 și, ulterior, o 
dată la 5 ani, Comisia evaluează:

Până la 30 septembrie 2023 și, ulterior, o 
dată la 2 ani, Comisia evaluează:

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) caracterul adecvat al măsurilor 
naționale relevante menite să asigure 
realizarea de progrese în materie de 
adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4.

(b) măsurile naționale relevante menite 
să asigure realizarea de progrese în materie 
de adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4, precum și eficacitatea lor.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) impactul pe care măsurile puse în 
aplicare îl au asupra situației economice 
și sociale naționale;

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) efectele politicii climatice asupra 
creării de valoare industrială și 
contribuția sa la o economie mai 
competitivă și rezilientă;

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) măsurile luate și progresele 
realizate de fiecare stat membru în 
vederea atingerii obiectivelor planurilor 
de tranziție justă, astfel încât nicio 
componentă a societății și a economiei să 
nu rămână în urmă;
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Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera bd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) măsurile naționale menite să 
asigure realizarea de progrese în ceea ce 
privește combaterea sărăciei energetice.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care Comisia constată, 
ținând seama în mod corespunzător de 
progresele colective evaluate în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (1), că 
măsurile luate de un stat membru nu sunt 
coerente cu acest obiectiv, astfel cum este 
exprimat prin traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1), sau sunt 
inadecvate pentru a asigura realizarea de 
progrese în materie de adaptare, astfel cum 
se menționează la articolul 4, aceasta poate 
adresa recomandări statului membru 
respectiv. Comisia pune aceste 
recomandări la dispoziția publicului.

2. În cazul în care Comisia constată, 
ținând seama în mod corespunzător de 
progresele colective evaluate în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (1), 
inclusiv de nivelul de utilizare a 
resurselor naționale și de situația 
economică și socială, că măsurile luate de 
un stat membru nu sunt coerente cu 
obiectivul Uniunii de neutralitate 
climatică, astfel cum este exprimat prin 
traiectoria menționată la articolul 3 
alineatul (1), sau sunt insuficiente pentru a 
asigura realizarea de progrese în materie de 
adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4, aceasta poate adresa 
recomandări statului membru respectiv. 
Comisia pune aceste progrese și 
recomandări la dispoziția publicului.

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) rapoartele Agenției Europene de (b) rapoartele Agenției Europene de 
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Mediu (AEM); Mediu (AEM), ale Centrului Comun de 
Cercetare (JRC) și ale organismelor 
CCONUSC relevante;

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) statisticile și datele europene, 
inclusiv datele privind pagubele cauzate de 
efectele nefaste ale climei, dacă sunt 
disponibile,

(c) statisticile și datele europene și 
mondiale, observate și prevăzute, inclusiv 
datele privind performanțele marilor 
poluatori, precum și datele privind 
pagubele cauzate de efectele nefaste ale 
climei, dacă sunt disponibile; și

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cea mai recentă evaluare la nivel 
global menționată la articolul 14 din 
Acordul de la Paris;

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv cele mai recente 
rapoarte ale IPCC și

(d) cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv cele mai recente 
rapoarte ale IPCC și ale IPBES; și

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu 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. Comisia trebuie să faciliteze un 
proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor sociali, a cetățenilor și a 
societății civile, pentru schimbul de bune 
practici și pentru identificarea acțiunilor 
care contribuie la atingerea obiectivelor 
prezentului regulament. În plus, Comisia se 
poate baza, 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.

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți juste social, neutre din punct de 
vedere climatic și reziliente la schimbările 
climatice. Comisia trebuie să faciliteze un 
proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor sociali, a autorităților 
regionale și locale, a părților interesate 
din mediul de afaceri, a mediului 
academic, a cetățenilor și a societății 
civile, pentru schimbul de bune practici și 
pentru identificarea nevoilor și a acțiunilor 
care trebuie îndeplinite pentru a contribui 
la atingerea obiectivelor prezentului 
regulament. Comisia și statele membre 
încurajează toate componentele societății 
să își stabilească obiective de reducere a 
emisiilor proprii de gaze cu efect de seră. 
În plus, Comisia se poate baza, 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.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Exercitarea competenței de a adopta acte 

delegate
1. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 3 
alineatul (1) se conferă Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol.
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2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 3 
alineatul (1) se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată începând de la ... 
[OP: intrarea în vigoare a prezentului 
regulament].
3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 3 alineatul (1) 
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte 
începând din ziua următoare publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară precizată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere validității 
actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4. Înainte de adoptarea unui act 
delegat, Comisia consultă experții 
desemnați de fiecare stat membru în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la transmiterea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
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Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 2 – punctul 11

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) La articolul 2, punctul 11 se 
înlocuiește cu următorul text:

(11) „obiectivele Uniunii privind energia și 
clima pentru 2030” înseamnă obiectivul 
obligatoriu la nivelul Uniunii de reducere 
internă cu cel puțin 40 % față de 
anul 1990 a emisiilor de gaze cu efect de 
seră la nivelul întregii economii, care 
trebuie îndeplinit până în 2030, obiectivul 
obligatoriu la nivelul Uniunii privind o 
pondere de cel puțin 32 % a energiei din 
surse regenerabile consumate în Uniune în 
anul 2030, obiectivul principal la nivelul 
Uniunii de îmbunătățire cu cel 
puțin 32,5 % a eficienței energetice 
în 2030 și obiectivul de 15 % privind 
interconectarea rețelelor electrice 
pentru 2030 sau orice obiective ulterioare 
convenite în acest sens de Consiliul 
European sau de Parlamentul European 
și de Consiliu pentru anul 2030;

(11) „obiectivele Uniunii privind energia și 
clima pentru 2030” înseamnă obiectivul 
obligatoriu la nivelul Uniunii de reducere 
internă a emisiilor de gaze cu efect de seră 
la nivelul întregii economii, care trebuie 
îndeplinit până în 2030 în temeiul 
articolului 2 alineatul (3) din 
Regulamentul .../...[Legea climei], 
obiectivul obligatoriu la nivelul Uniunii 
privind ponderea energiei din surse 
regenerabile consumate în Uniune în anul 
2030 în temeiul articolului 3 alineatul (1) 
din Directiva (UE) 2018/2001, obiectivul 
principal la nivelul Uniunii de îmbunătățire 
a eficienței energetice în 2030 în temeiul 
articolului 1 alineatul (1) din Directiva 
2012/27/UE și obiectivul de 15 % privind 
interconectarea rețelelor electrice pentru 
2030;

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 3 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o evaluare a impactului politicilor și 
măsurilor planificate pentru atingerea 
obiectivelor menționate la litera (b) de la 
prezentul alineat, inclusiv a coerenței lor cu 
obiectivul Uniunii de realizare a 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 din Regulamentul.../... [Legea climei], cu 
obiectivele pe termen lung de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
temeiul Acordului de la Paris și cu 
strategiile pe termen lung menționate la 

(f) o evaluare a impactului politicilor și 
măsurilor planificate, inclusiv asupra 
competitivității economice pe plan 
mondial, precum și a impactului asupra 
industriei și societății, în special asupra 
combaterii sărăciei energetice, pentru 
atingerea obiectivelor menționate la litera 
(b) de la prezentul alineat, inclusiv a 
coerenței lor cu obiectivul Uniunii de 
realizare a neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 din Regulamentul.../... [Legea 
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articolul 15; climei], cu obiectivele pe termen lung de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în temeiul Acordului de la Paris și cu 
strategiile pe termen lung menționate la 
articolul 15;

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru instituie un dialog pe 
mai multe niveluri pe tema energiei și a 
climei, în conformitate cu normele interne, 
în cadrul căruia autoritățile locale, 
organizațiile societății civile, comunitatea 
de afaceri, investitorii și alte părți 
interesate vizate, precum și publicul larg 
pot participa activ și discuta despre 
atingerea obiectivului Uniunii de realizare 
a neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 din Regulamentul.../... [Legea climei] și 
despre diferitele scenarii preconizate 
pentru politicile privind energia și clima, 
inclusiv pentru cele pe termen lung, și pot 
analiza progresele realizate, cu excepția 
cazului în care au deja o structură care 
îndeplinește această funcție. În cadrul 
acestui dialog pot fi discutate planurile 
naționale integrate privind energia și 
clima.;

Fiecare stat membru instituie un dialog pe 
mai multe niveluri pe tema energiei și a 
climei, în conformitate cu normele interne, 
în cadrul căruia cetățenii, autoritățile 
locale, mediul academic, organizațiile 
societății civile, inclusiv partenerii sociali, 
sindicatele, comunitatea de afaceri, în 
special reprezentanții IMM-urilor, și alte 
părți interesate vizate, precum și publicul 
larg pot participa activ și discuta despre 
atingerea obiectivului Uniunii de realizare 
a neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 din Regulamentul .../... [Legea climei] și 
despre diferitele scenarii preconizate 
pentru politicile privind energia și clima, 
inclusiv pentru cele pe termen lung, și pot 
analiza progresele realizate, cu excepția 
cazului în care au deja o structură care 
îndeplinește această funcție. În cadrul 
acestui dialog pot fi discutate planurile 
naționale integrate privind energia și clima, 
strategiile pentru o tranziție justă și cele 
sectoriale.

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 15 – alineatul 1
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Textul în vigoare Amendamentul

(5a) La articolul 15, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

Până la 1 ianuarie 2020 și apoi până 
la 1 ianuarie 2029 și, ulterior, la fiecare 
zece ani, fiecare stat membru elaborează și 
prezintă Comisiei strategia sa pe termen 
lung, cu o perspectivă de cel puțin 30 de 
ani. Dacă este necesar, statele membre 
trebuie să-și actualizeze strategiile 
respective la fiecare cinci ani.

Până la 1 ianuarie 2020 și apoi până 
la 1 ianuarie 2029 și, ulterior, o dată la 
zece ani, fiecare stat membru elaborează și 
prezintă Comisiei strategia sa pe termen 
lung, cu o perspectivă pentru 2050 și pe 
30 de ani. Dacă este necesar, statele 
membre trebuie să-și actualizeze strategiile 
respective o dată la cinci ani.

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) realizarea pe termen lung a 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
și a sporirii absorbțiilor de către absorbanți 
în toate sectoarele, în conformitate cu 
obiectivul Uniunii de realizare a 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 din Regulamentul.../... [Legea climei];

(c) realizarea pe termen lung a 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
și a sporirii absorbțiilor de către absorbanți 
în toate sectoarele, în conformitate cu 
obiectivul Uniunii, în contextul 
reducerilor necesare potrivit Grupului 
interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC), de a reduce în mod 
eficient din punctul de vedere al costurilor 
emisiile de gaze cu efect de seră ale 
Uniunii și de a spori absorbțiile de către 
absorbanți în vederea atingerii 
obiectivelor referitoare la temperatură 
stabilite în Acordul de la Paris, pentru a 
realiza în cadrul Uniunii cât mai curând 
posibil, cel târziu până în 2050, un 
echilibru între emisiile antropice de către 
surse și absorbțiile de către absorbanți de 
gaze cu efect de seră și, după caz, pentru a 
înregistra emisii negative imediat după 
aceasta;

Amendamentul 107
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Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 6 b (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul în vigoare Amendamentul

(6b) La articolul 29 alineatul (1), litera 
(a) se înlocuiește cu următorul text:

(a) progresele realizate la nivelul Uniunii 
în direcția îndeplinirii obiectivelor uniunii 
energetice, inclusiv, pentru prima perioadă 
de zece ani, obiectivele Uniunii privind 
energia și clima pentru 2030, în special în 
vederea evitării oricărei lacune în ceea ce 
privește obiectivele Uniunii pentru 2030 
privind energia din surse regenerabile și 
eficiența energetică;

(a) progresele realizate la nivelul Uniunii 
în direcția îndeplinirii obiectivului Uniunii 
de neutralitate climatică prevăzut în 
Regulamentul .../... [Legea climei], a 
traiectoriei Uniunii menționate la 
articolul 3 din Regulamentul .../... [Legea 
climei] și a obiectivelor uniunii energetice, 
inclusiv, pentru prima perioadă de zece ani, 
obiectivele Uniunii privind energia și clima 
pentru 2030, în special în vederea evitării 
oricărei lacune în ceea ce privește 
obiectivele Uniunii pentru 2030 privind 
energia din surse regenerabile și eficiența 
energetică;
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