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Amendamentul 44
Robert Roos, Rob Rooken, Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Stegrud

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Comisia pentru industrie, cercetare și 
energie recomandă Comisiei pentru 
mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, care este comisie competentă, 
să propună respingerea propunerii 
Comisiei.

Or. en

Justificare

Before establishing a revised 2030 target and a binding objective for climate neutrality by 
2050, the EU should take full account of all economic, environmental, and social concerns. 
The EU should estimate the impact of forced emission reductions, combined with existing 
climate policies, on the purchasing power of families and on the investment budgets of both 
the private and public sectors. Moreover, empowering the Commission (by way of delegated 
acts) to set out the post-2030 trajectory for climate neutrality, is a clear overreach of its 
mandate and indeed the EU Treaties as this is an essential element of the basic act. Finally, 
before proceeding further, the EU should determine whether it is more astute to rely on 
climate adaptation measures rather than mitigation actions.

Amendamentul 45
Markus Buchheit
în numele Grupului ID

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Comisia pentru industrie, cercetare și 
energie recomandă Comisiei pentru 
mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, care este comisie competentă, 
să propună respingerea propunerii 
Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 46
Markus Buchheit
în numele Grupului ID

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În comunicarea sa din 11 decembrie 
2019 intitulată „Pactul verde european”19, 
Comisia a prezentat o strategie nerealistă 
de creștere care are drept scop 
transformarea UE într-o presupusă 
societate echitabilă și prosperă, sacrificând 
întregi ramuri industriale și, astfel, 
competitivitatea globală, fără o evaluare a 
impactului adecvată.

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

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

Or. en

Amendamentul 47
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În comunicarea sa din 11 decembrie 
2019 intitulată „Pactul verde european”19, 
Comisia a prezentat o nouă strategie de 
creștere durabilă care are drept scop 
transformarea UE într-o societate 
echitabilă și prosperă, cu o economie 
modernă, durabilă, competitivă la nivel 
internațional, eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor 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.

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

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

Or. en

Amendamentul 48
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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 

(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 
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UE într-o societate echitabilă și prosperă, 
cu o economie modernă, competitivă și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, în care să nu existe emisii nete 
de gaze cu efect de seră în 2050 și în care 
creșterea economică să fie decuplată de 
utilizarea resurselor. Pactul urmărește, de 
asemenea, să protejeze, să conserve și să 
consolideze capitalul natural al Uniunii și 
să protejeze sănătatea și bunăstarea 
cetățenilor împotriva riscurilor legate de 
mediu și a impacturilor aferente. În același 
timp, această tranziție trebuie să fie justă și 
incluzivă, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

UE într-o societate echitabilă și prosperă, 
cu o economie modernă, competitivă, 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și rezilientă, 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.

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

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

Or. en

Amendamentul 49
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Ca urmare a cadrului de 
reglementare instituit de Uniune, emisiile 
de gaze cu efect de seră din UE 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 emisii.

Or. en
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Amendamentul 50
Markus Buchheit, Guido Reil

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

_________________
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, P.R. Shukla, 
A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, 
R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, 
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Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. 
Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor și T. 
Waterfield (eds.)].
21 IPBES 2019: Evaluare globală a 
biodiversității și a serviciilor ecosistemice.
22 Raportul Agenției Europene de Mediu 
intitulat „Mediul european – starea și 
perspectiva 2020” (Luxemburg: Oficiul 
pentru Publicații al UE, 2019).

Or. en

Amendamentul 51
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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, 

(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 acestuia, 
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 
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schimbările climatice fiind, ca importanță, 
al treilea factor răspunzător de declinul 
biodiversității22.

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 
biodiversității22.

_________________ _________________
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, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
și T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Încălzirea globală cu 1,5 °C 
– un raport special al IPCC 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, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
și T. Waterfield (eds.)].

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 52
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Miriam Dalli, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Ecosistemele, cetățenii și 
economiile din UE se vor confrunta cu 
efecte majore ale schimbărilor climatice 
dacă nu atenuăm urgent emisiile de gaze 
cu efect de seră sau nu ne adaptăm la 
schimbările climatice. Povara 
schimbărilor climatice arată o diviziune 
clară între nord și sud, regiunile sudice 
din Europa fiind mult mai afectate, ca 
urmare a efectelor căldurii extreme, ale 
deficitului de apă, ale secetei, ale 
incendiilor forestiere și ale pierderilor 
agricole. Adaptarea la schimbările 
climatice ar reduce la minimum în 
continuare impactul inevitabil într-un 
mod eficient din punctul de vedere al 
costurilor, cu beneficii conexe 
considerabile rezultate din soluțiile bazate 
pe natură.

Or. en

Amendamentul 53
Markus Buchheit, Guido Reil

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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climatice („Acordul de la Paris”).

Or. en

Amendamentul 54
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 55
Sira Rego

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 56
Markus Buchheit, Guido Reil

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 57
Markus Buchheit, Guido Reil

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 58
Sira Rego

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

schimbările climatice, în contextul Agendei 
2030 pentru dezvoltare durabilă și în 
vederea atingerii obiectivelor Acordului de 
la Paris, precum și de a maximiza 
prosperitatea în limitele resurselor planetei 
și de a spori reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea societății la schimbările 
climatice.

Or. es

Amendamentul 59
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Legislația în domeniul climei nu 
trebuie să se limiteze doar la stabilirea în 
lege a unui obiectiv privind neutralitatea 
emisiilor de dioxid de carbon până în 
2050; aceasta ar trebui să prevadă 
mijloace concrete, suficiente și realiste 
pentru realizarea acestui obiectiv;

Or. en

Amendamentul 60
Markus Buchheit, Guido Reil

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, 

eliminat
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bazat pe o piață internă a energiei care 
funcționează bine. Transformarea 
digitală, inovarea tehnologică, cercetarea 
și dezvoltarea sunt, de asemenea, factori 
importanți pentru realizarea obiectivului 
neutralității climatice.

Or. en

Amendamentul 61
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Pentru realizarea obiectivelor 
Acordului de la Paris, în special prin 
atingerea unui nivel de emisii nete de gaze 
cu efect de seră egal cu zero cel târziu 
până în 2040, este necesar ca toate 
sectoarele economice să își reducă rapid 
emisiile până la un nivel aproape de zero. 
Având în vedere importanța producției și a 
consumului de energie pentru emisiile de 
gaze cu efect de seră, este esențială 
tranziția către un sistem energetic extrem 
de eficient din punct de vedere energetic, 
bazat în totalitate pe energie din surse 
regenerabile și pe o piață internă a energiei 
care funcționează bine. Uniunea și statele 
membre vor trebui să adopte cadre de 
reglementare ambițioase și coerente, 
inclusiv în ceea ce privește inovarea, 
cercetarea și dezvoltarea, pentru a asigura 
contribuția tuturor sectoarelor economiei 
la obiectivele climatice ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 62
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
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Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 profundă și 
contribuția tuturor sectoarelor economice, 
inclusiv a sectorului aviației și a 
sectorului maritim, care vor trebui să 
participe la transformarea economiei 
astfel încât acțiunile lor să contribuie la 
obiectivul pe termen lung de a realiza o 
Uniune neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și să nu afecteze 
acest obiectiv. 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. 
Având în vedere importanța creșterii 
eficienței resurselor pentru emisiile de 
gaze cu efect de seră, este esențială 
tranziția către o economie circulară, 
bazată pe principiul prevenirii generării 
de deșeuri și al reducerii amprentei de 
carbon a produselor. Având în vedere 
importanța reducerii la minimum a 
emisiilor generate de combustibilii fosili, 
este important să se înlocuiască 
materialele cu o intensitate mare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și să se 
promoveze circularitatea în toate 
sectoarele.

Or. en

Amendamentul 63
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Maria da 
Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom 
Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec
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Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice, cu un accent pe 
eliminarea treptată a utilizării resurselor 
fosile în toate sectoarele. 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 esențiali pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

Or. en

Amendamentul 64
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice, cu un accent pe 
eliminarea treptată a utilizării resurselor 
fosile în toate sectoarele. 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 
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realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

Or. en

Amendamentul 65
András Gyürk, Edina Tóth

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 66
Sira Rego

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic echitabil, durabil, accesibil din 
punctul de vedere al prețului și sigur, în 
toate etapele și sectoarele sale. 
Participarea civică, transformarea digitală, 
inovarea tehnologică, cercetarea și 
dezvoltarea sunt, de asemenea, factori 
importanți pentru realizarea obiectivului 
neutralității climatice.

Or. es

Amendamentul 67
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În vederea facilitării tranziției 
către neutralitatea climatică în toate 
sectoarele economiei, fiecare sector ar 
trebui să dispună de o foaie de parcurs 
care să descrie modul în care poate 
reduce emisiile la un nivel aproape de 
zero și cel târziu până în 2050. Aceste foi 
de parcurs ar trebui elaborate în strânsă 
cooperare între asociațiile industriale, 
întreprinderi, sindicate și mediul 
academic și ar trebui să evalueze 
oportunitățile, nevoile și provocările 
pentru a atinge neutralitatea climatică.

Or. en

Amendamentul 68
Sandra Pereira

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

(6a) Energia este un sector economic 
strategic, fundamental pentru dezvoltarea 
suverană a statelor, care trebuie să 
rămână în sfera controlului public și a 
proprietății publice, să se dezvolte în 
conformitate cu interesul public și să fie 
sprijinit prin cunoștințe științifice, 
progrese tehnologice și conservarea 
resurselor naturale, protejând capacitatea 
acestora de reînnoire și în echilibru 
ecologic.

Or. en

Amendamentul 69
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Protecția climei este o oportunitate 
pentru economia europeană și ar trebui 
să contribuie la asigurarea rolului său de 
lider în industrie în ceea ce privește 
inovarea la nivel mondial. Inovațiile în 
producția durabilă pot să promoveze 
puterea industrială europeană în 
segmente-cheie de piață și, astfel, să 
protejeze locurile de muncă și să creeze 
altele noi.

Or. en

Amendamentul 70
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
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Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-
Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt 
factori esențiali pentru realizarea 
neutralității climatice. Uniunea trebuie să 
stimuleze ecosistemele din jurul 
tehnologiilor și al sectoarelor esențiale 
care conduc la realizarea obiectivelor de 
neutralitate climatică cu scopul de a 
sprijini poziția de pionier a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 71
Markus Buchheit, Guido Reil

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Parlamentului European și al 
Consiliului28, care prevede obligația 
statelor membre de a echilibra emisiile de 
gaze cu efect de seră și absorbțiile 
rezultate din exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultură.
_________________
26 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Uniunii și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 
25.10.2003, p. 32).
27 Regulamentul (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind reducerea anuală 
obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de 
seră de către statele membre în perioada 
2021-2030 în vederea unei contribuții la 
acțiunile climatice de respectare a 
angajamentelor asumate în temeiul 
Acordului de la Paris și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (JO L 
156, 19.6.2018, p. 26).
28 Regulamentul (UE) 2018/841 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 cu privire la includerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și a 
absorbțiilor rezultate din exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură în cadrul de 
politici privind clima și energia pentru 
2030 și de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 
529/2013/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 72
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Uniunea a instituit un cadru de 
reglementare pentru a-și atinge obiectivul 
actual de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră fixat pentru 2030, care a fost 
adoptat înainte de intrarea în vigoare a 
Acordului de la Paris. Printre actele 
legislative de punere în aplicare a acestui 
obiectiv se numără Directiva 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului26, 
care instituie un sistem de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
seră în cadrul Uniunii, Regulamentul (UE) 
2018/842 al Parlamentului European și al 
Consiliului27, care a introdus obiective 
naționale de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2030, și 
Regulamentul (UE) 2018/841 al 
Parlamentului European și al Consiliului28, 
care prevede obligația statelor membre de a 
echilibra emisiile de gaze cu efect de seră 
și absorbțiile rezultate din exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură. Cel târziu până 
la 30 iunie 2021, Comisia ar trebui să 
revizuiască aceste acte legislative, precum 
și toate actele legislative sectoriale 
relevante, pentru a lua în considerare 
obiectivul climatic majorat al Uniunii 
pentru 2030 și obiectivul privind atingerea 
unui nivel de emisii nete de gaze cu efect 
de seră egal cu zero prevăzut în prezentul 
regulament.

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

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

27 Regulamentul (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 73
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Uniunea a urmărit o politică 
ambițioasă privind combaterea 
schimbărilor climatice și a instituit un 
cadru de reglementare pentru a-și atinge 
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră fixat pentru 2030. Printre 
actele legislative de punere în aplicare a 
acestui obiectiv se numără Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului26, care instituie un sistem de 
comercializare a certificatelor de emisii de 

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

care instituie un sistem de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
seră în cadrul Uniunii, Regulamentul (UE) 
2018/842 al Parlamentului European și al 
Consiliului27, care a introdus obiective 
naționale de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2030, și 
Regulamentul (UE) 2018/841 al 
Parlamentului European și al Consiliului28, 
care prevede obligația statelor membre de a 
echilibra emisiile de gaze cu efect de seră 
și absorbțiile rezultate din exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură.

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

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

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

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

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

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



PE653.722v01-00 26/191 AM\1206925RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 74
Sira Rego

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pe lângă fluxul de energie, 
realizarea neutralității climatice ar trebui 
să vizeze sectoarele care o influențează în 
mod clar, în special sectorul 
transporturilor, al turismului, al 
industriei și al agriculturii. Uniunea și 
statele sale membre promovează acțiuni 
specifice pentru fiecare dintre acestea, 
fără a aduce atingere structurii de 
producție.

Or. es

Amendamentul 75
Markus Buchheit, Guido Reil

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Amendamentul 76
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Obiectivul neutralității climatice 
reprezintă o oportunitate uriașă de a 
aborda provocările secolului al XXI-lea 
într-un mod strategic. Acesta oferă UE o 
posibilitate de a-și intensifica acțiunile și 
de a valorifica beneficiile pe care le 
prezintă avantajul primului venit prin 
introducerea de tehnologii curate și 
crearea de noi locuri de muncă, ținând 
seama de echilibrul de gen. Apar 
oportunități ca urmare a înlocuirii la timp 
a infrastructurilor și a activelor învechite 
cu altele compatibile cu obiectivul 
decarbonizării profunde.

Or. en

Amendamentul 77
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Obiectivul neutralității climatice 
reprezintă o oportunitate uriașă de a 
aborda provocările secolului al XXI-lea 
într-un mod strategic. Acesta oferă UE o 
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posibilitate de a-și intensifica acțiunile și 
de a valorifica beneficiile pe care le 
prezintă avantajul primului venit prin 
introducerea de tehnologii curate și 
crearea de noi locuri de muncă. Apar 
oportunități ca urmare a înlocuirii la timp 
a infrastructurilor și a activelor învechite 
cu altele compatibile cu obiectivul 
decarbonizării profunde.

Or. en

Amendamentul 78
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Tranziția către o energie curată va 
conduce la un sistem energetic în care 
producția de resurse energetice primare 
va proveni în mare parte din surse 
regenerabile de energie, ceea ce va 
îmbunătăți în mod semnificativ siguranța 
aprovizionării, va reduce dependența 
energetică și va promova locurile de 
muncă de pe piața internă.

Or. en

Amendamentul 79
Markus Buchheit, Guido Reil

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prin pachetul „Energie curată eliminat
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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.
_________________
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).
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).

Or. en

Amendamentul 80
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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 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. Cel târziu până 
la 30 iunie 2021, Comisia ar trebui să 
revizuiască aceste acte legislative pentru a 
reflecta creșterea nivelului de ambiție al 
Uniunii în materie de climă prevăzut în 
prezentul regulament.

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 81
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
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Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Prin pachetul „Energie curată 
pentru toți europenii”29, Uniunea 
încurajează o agendă care să aibă în 
vedere decarbonizarea necesară a 
economiei, 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).

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

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

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

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

Or. en
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Amendamentul 82
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Alicia Homs Ginel, Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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.

Or. en

Amendamentul 83
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Deși au fost stabilite obiective de 
reducere a emisiilor pentru 2030 și 2050, 
Uniunea nu a stabilit încă obiective 
specifice aplicabile la nivelul Uniunii 
pentru absorbția gazelor cu efect de seră; 
aceste obiective sunt necesare, ținând 
seama de faptul că obiectivul neutralității 
climatice al UE nu poate fi realizat fără 
creșterea treptată a eliminării dioxidului 
de carbon.

Or. en
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Amendamentul 84
Markus Buchheit, Guido Reil

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 85
András Gyürk, Edina Tóth

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 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, deoarece eforturile vor 
avea succes numai dacă restul lumii 
înregistrează, de asemenea, progrese 
remarcabile.

Or. en
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Amendamentul 86
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 și favorabil 
incluziunii, precum și să contribuie la 
asumarea unor obiective mai ambițioase la 
nivel mondial și la consolidarea 
răspunsului global la schimbările climatice, 
utilizând toate instrumentele pe care le are 
la dispoziție, inclusiv diplomația în 
domeniul climei.

Or. en

Amendamentul 87
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Uniunea ar trebui să fie în 
continuare 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 
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schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei.

incluziunii, precum și să contribuie la 
asumarea unor obiective mai ambițioase la 
nivel mondial și la consolidarea 
răspunsului global la schimbările climatice, 
utilizând toate instrumentele pe care le are 
la dispoziție, inclusiv diplomația în 
domeniul climei și instrumentele în 
materie de politică comercială. Uniunea 
are responsabilitatea de a demonstra că 
această transformare este posibilă și 
oportună.

Or. en

Amendamentul 88
Sira Rego

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 89
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Uniunea ar trebui să fie 
responsabilă pentru dereglementarea și 
liberalizarea comerțului internațional, 
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care promovează creșterea fluxurilor de 
materie și energie care traversează lumea, 
cu un impact enorm asupra mediului, 
precum și economic și social. Uniunea ar 
trebui să promoveze, în schimb, 
dezvoltarea unor relații economice 
internaționale reciproc avantajoase, 
bazate pe complementaritate și nu pe 
concurență, refuzând orice forme de 
neocolonialism, precum și să stopeze toate 
acordurile de liber schimb.

Or. en

Amendamentul 90
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Există o proporție mică de femei 
care participă la planificarea și luarea 
deciziilor pentru politicile de atenuare a 
schimbărilor climatice. Prin urmare, 
trebuie se abordeze problematica egalității 
de gen în cadrul politicilor privind clima 
pentru a asigura faptul că femeile și 
bărbații sunt implicați în mod egal și 
semnificativ în planificare și luarea 
deciziilor. În cazul în care politicile 
privind schimbările climatice nu vizează 
toți cetățenii, este probabil ca acestea să 
fie mai puțin eficace.

Or. en

Amendamentul 91
Markus Buchheit, Guido Reil

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

_________________
33 Rezoluția Parlamentului European din 
15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul 
ecologic european [2019/2956 (RSP)].
34 Rezoluția Parlamentului European din 
28 noiembrie 2019 referitoare la urgența 
climatică și de mediu [2019/2930 (RSP)].
35 Concluziile adoptate de Consiliul 
European în cadrul reuniunii sale din 12 
decembrie 2019, EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Or. en

Amendamentul 92
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
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Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Parlamentul European a declarat 
urgența climatică și de mediu și a solicitat 
în mod repetat Comisiei și statelor 
membre să își intensifice eforturile de a 
facilita tranziția necesară către o societate 
neutră din punct de vedere climatic până 
cel târziu în 2050 și ca aceasta să fie o 
reușită europeană, solicitând totodată o 
Lege a climei ambițioasă, cu un obiectiv 
intern aplicabil la nivelul întregii 
economii, obligatoriu din punct de vedere 
juridic, de a atinge un nivel de emisii nete 
de gaze cu efect de seră egal cu zero cel 
târziu până în 2050, precum și cu 
obiective intermediare ale UE pentru 2030 
și 2040. 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 și să includă instrumente, 
stimulente, sprijin și investiții adecvate 
pentru a asigura o tranziție eficientă din 
punctul de vedere al costurilor, justă, 
precum și echitabilă și echilibrată din 
punct de vedere social, ținându-se cont de 
circumstanțele naționale diferite în ceea 
ce privește punctele de plecare și de faptul 
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.
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_________________ _________________
33 Rezoluția Parlamentului European din 
15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul 
ecologic european [2019/2956 (RSP)].
34 Rezoluția Parlamentului European din 
28 noiembrie 2019 referitoare la urgența 
climatică și de mediu [2019/2930 (RSP)].
35 Concluziile adoptate de Consiliul 
European în cadrul reuniunii sale din 12 
decembrie 2019, EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

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

Or. en

Amendamentul 93
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Parlamentul European a declarat 
urgența climatică și de mediu1a și a lansat, 
în această privință, îndemnul ca tranziția 
necesară către o societate cu zero emisii 
nete de gaze cu efect de seră să aibă loc 
cât mai curând posibil și 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, 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 
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Unite asupra schimbărilor climatice. schimbărilor climatice.

_________________ _________________
1a Rezoluția Parlamentului European din 
28 noiembrie 2019 referitoare la urgența 
climatică și de mediu [2019/2930 (RSP)].

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 94
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Parlamentul European a lansat 
îndemnul ca tranziția necesară către o 
societate neutră din punct de vedere 
climatic să aibă loc până cel târziu în 2050 
și să fie o reușită europeană33 și a declarat 
urgența climatică și de mediu34. În 
concluziile sale din 12 decembrie 201935, 
Consiliul European și-a exprimat 
susținerea pentru obiectivul unei Uniuni 
neutre din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris, recunoscând în 
același timp că trebuie instituit un cadru 
favorabil în acest sens și că tranziția va 
necesita investiții publice și private 
semnificative. De asemenea, Consiliul 

(11) Parlamentul European a lansat 
îndemnul ca tranziția necesară către o 
societate neutră din punct de vedere 
climatic să aibă loc până cel târziu în 2050 
și să fie o reușită europeană33 și a declarat 
urgența climatică și de mediu34. În 
concluziile sale din 12 decembrie 201935, 
Consiliul European și-a exprimat 
susținerea pentru obiectivul de realizare în 
mod colectiv a unei Uniuni neutre din 
punct de vedere climatic până în 2050, în 
conformitate cu obiectivele Acordului de la 
Paris, recunoscând în același timp că 
trebuie instituit un cadru favorabil în acest 
sens și că tranziția va necesita investiții 
publice și private semnificative. De 
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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.

asemenea, Consiliul European a invitat 
Comisia să pregătească o propunere pentru 
strategia pe termen lung a Uniunii cât mai 
curând posibil în 2020, în vederea adoptării 
sale de către Consiliu și a transmiterii 
acesteia către Convenția-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice.

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

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

34 Rezoluția Parlamentului European din 28 
noiembrie 2019 referitoare la urgența 
climatică și de mediu [2019/2930 (RSP)].

34 Rezoluția Parlamentului European din 28 
noiembrie 2019 referitoare la urgența 
climatică și de mediu [2019/2930 (RSP)].

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

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

Or. en

Amendamentul 95
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cu toate acestea, COVID-19 a 
provocat o criză istorică, umanitară și 
economică fără precedent. În consecință, 
politicile Uniunii Europene trebuie să se 
bazeze pe o nouă evaluare aprofundată a 
impactului, ținând seama de noua 
realitate economică.

Or. en
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Amendamentul 96
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Pentru a depăși criza provocată de 
pandemia de COVID-19 și pe baza 
Planului de redresare pentru Europa al 
Comisiei, Europa are nevoie de un cadru 
politic clar pentru dezvoltarea 
infrastructurii și pentru cercetare, corelat 
cu principiile economiei de piață, inclusiv 
cu extinderea comercializării 
certificatelor de emisii și cu o politică 
externă strategică. Politicile comerciale 
trebuie să fie în concordanță cu normele 
stricte aplicate industriilor care 
funcționează pe piața internă, astfel încât 
să se evite crearea unei concurențe 
neloiale pentru industria europeană. 
Principiile economiei de piață sunt cele 
mai adecvate pentru a conecta protecția 
climei și redresarea economică. 
Instrumentele de succes ale economiei de 
piață din sectorul industrial pot fi utilizate 
ca model pentru sectorul construcțiilor și 
al transporturilor.

Or. en

Amendamentul 97
Markus Buchheit, Guido Reil

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Uniunea ar trebui să urmărească 
obiectivul ca, până în 2050, pe plan intern 
în cadrul Uniunii, să se obțină, prin 
soluții naturale și tehnologice, un 

eliminat
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echilibru între emisiile antropice și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră la 
nivelul întregii economii. Obiectivul de 
realizare a neutralității climatice la 
nivelul Uniunii în 2050 ar trebui să fie 
urmărit în mod colectiv de către toate 
statele membre, iar statele membre, 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să ia măsurile necesare 
pentru a permite atingerea acestui 
obiectiv. Măsurile întreprinse la nivelul 
Uniunii vor constitui o parte importantă a 
măsurilor necesare pentru atingerea 
obiectivului.

Or. en

Amendamentul 98
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Pentru a-și îndeplini angajamentul 
de a realiza obiectivul pe termen lung 
privind temperatura prevăzut în Acordul 
de la Paris, Uniunea ar trebui să 
urmărească obiectivul ca, în cel mai scurt 
timp posibil și cel târziu până în 2040, pe 
plan intern în cadrul Uniunii, să se obțină, 
prin absorbanți de carbon naturali, un 
echilibru între emisiile antropice și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră la 
nivelul întregii economii și, ulterior, să se 
înregistreze emisii negative. Obiectivul 
privind atingerea unui nivel de emisii nete 
de gaze cu efect de seră egal cu zero 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 



PE653.722v01-00 44/191 AM\1206925RO.docx

RO

necesare pentru atingerea obiectivului.

Or. en

Amendamentul 99
Sira Rego

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 100
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Uniunea ar trebui să urmărească 
obiectivul ca, până în 2050, pe plan intern 
în cadrul Uniunii, să se obțină, prin soluții 

(12) Uniunea ar trebui să urmărească 
obiectivul ca, până cel târziu în 2050, pe 
plan intern în cadrul Uniunii și la nivel de 
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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.

stat membru, 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, 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, precum și la 
nivel de stat membru, vor constitui o parte 
importantă a măsurilor necesare 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 echilibrul de gen și fără a lăsa pe 
nimeni în urmă. După 2050, Uniunea și 
toate statele membre ar trebui să își 
mențină eforturile de a reduce în 
continuare emisiile, astfel încât să asigure 
faptul că absorbțiile de gaze cu efect de 
seră depășesc emisiile.

Or. en

Amendamentul 101
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Uniunea ar trebui să urmărească 
obiectivul ca, până cel târziu în 2050, pe 
plan intern în cadrul Uniunii și la nivel de 
stat membru, să se obțină, prin soluții 
naturale și tehnologice, un echilibru între 
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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.

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, 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, precum și la 
nivel de stat membru, vor constitui o parte 
importantă a măsurilor necesare 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 și fără a lăsa 
pe nimeni în urmă. După 2050, Uniunea 
și toate statele membre ar trebui să își 
mențină eforturile de a reduce în 
continuare emisiile, astfel încât să asigure 
faptul că absorbțiile de gaze cu efect de 
seră depășesc emisiile.

Or. en

Amendamentul 102
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Uniunea ar trebui să urmărească 
obiectivul ca, până în 2050, pe plan intern 
în cadrul Uniunii, să se obțină, prin soluții 
naturale și tehnologice, un echilibru între 
emisiile antropice și absorbțiile de gaze cu 
efect de seră la nivelul întregii economii. 
Obiectivul de realizare a neutralității 
climatice la nivelul Uniunii în 2050 ar 
trebui să fie urmărit în mod colectiv de 
către toate statele membre, iar statele 
membre, Parlamentul European, Consiliul 

(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 
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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.

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. 
Comisia Europeană ar trebui să instituie 
un cadru de reglementare și de investiții 
pentru utilizarea tehnologiilor de 
eliminare a dioxidului de carbon, inclusiv 
să stabilească obiective de eliminare, și ar 
trebui să elaboreze o metodologie care să 
permită calcularea potențialului de 
atenuare a schimbărilor climatice pe care 
îl au aceste tehnologii, cum ar fi CCU, 
care este utilizată și în afara UE.

Or. en

Amendamentul 103
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Uniunea ar trebui să urmărească 
obiectivul ca, până în 2050 - pe plan intern 
în cadrul Uniunii și prin atenuări la nivel 
internațional - 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.



PE653.722v01-00 48/191 AM\1206925RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 104
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Uniunea și statele membre 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 în 2050 ar 
trebui să fie urmărit și realizat de către 
toate statele membre, iar statele membre, 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să ia măsurile necesare 
pentru a permite atingerea acestui obiectiv. 
Măsurile întreprinse la nivelul Uniunii vor 
constitui o parte importantă a măsurilor 
necesare pentru atingerea obiectivului.

Or. en

Amendamentul 105
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Tranziția către o economie neutră 
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din punct de vedere climatic până 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. De asemenea, ar trebui să 
contribuie la realizarea unei Uniuni 
bazate pe coeziune într-o măsură mai 
mare, sprijinind cetățenii și teritoriile cele 
mai afectate de tranziția energetică să 
beneficieze de aceasta. În acest scop, 
Uniunea trebuie să asigure mecanisme și 
fonduri care să se ridice la înălțimea 
provocării și care să poată mobiliza 
investițiile enorme necesare pentru 
finanțarea tranziției, astfel încât, ținând 
seama de punctele de plecare diferite ale 
statelor membre, toate acestea să realizeze 
neutralitatea climatică într-un mod 
eficient din punctul de vedere al costurilor 
și echitabil din punct de vedere social 
până cel târziu în 2050.

Or. en

Amendamentul 106
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) UE ar trebui să asigure faptul că 
statele membre dispun de mijloacele 
necesare pentru a investi în tranziția 
ecologică și, în acest sens, ar trebui să 
elimine plafonul UE de 3 % din PIB 
pentru gradul de îndatorare națională 
prevăzut în Pactul de stabilitate și de 
creștere - precum și deficitul structural 
zero inclus în pactul bugetar - care 
împiedică în mare măsură tranziția 
ecologică interzicând statelor membre să 
lanseze proiecte de investiții publice 
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masive pentru a obține o economie fără 
emisii de carbon. Investițiile publice de 
mediu și sociale ar trebui să fie exceptate 
de la această regulă de 3 %.

Or. en

Amendamentul 107
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Multe dintre tehnologiile de care 
avem nevoie pentru a impulsiona 
decarbonizarea și digitalizarea nu au fost 
dezvoltate încă. Dacă există obiective de 
reducere a emisiilor de CO2 până în 
2030/2050, acestea trebuie să se reflecte 
în Orizont Europa și în întreprinderile 
comune conexe. De asemenea, este 
necesar să se stabilească obiective pentru 
a crea infrastructura energetică necesară, 
precum și să se asigure o consolidare 
adecvată a capacităților cu scopul de a 
avea suficient hidrogen disponibil, ca o 
tehnologie de tranziție importantă pentru 
decarbonizarea sectoarelor energetice 
mari consumatoare de energie.

Or. en

Amendamentul 108
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Cel târziu până în 2050 trebuie să 
se asigure un echilibru între emisiile și 
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absorbțiile de gaze cu efect de seră care 
sunt reglementate în dreptul Uniunii, 
deoarece, de la acea dată, absorbțiile de 
gaze cu efect de seră din Uniune și din 
statele membre trebuie să depășească 
emisiile pentru respectarea obiectivului 
Acordului de la Paris de limitare a 
încălzirii globale la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale; până la acea dată se pune 
accentul în special pe intensificarea 
cercetării și pe dezvoltarea de absorbanți 
de carbon și a tehnologiei de captare 
dioxidului de carbon.

Or. en

Amendamentul 109
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Obiectivele Acordului de la Paris 
privind clima trebuie să fie puse în 
aplicare într-un mod care să respecte 
neutralitatea tehnologică, eficiența 
economică și echilibrul social. UE 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 internațional și dacă asigură o 
acceptare socială amplă.

Or. en

Amendamentul 110
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Propunere de regulament
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Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a realiza neutralitatea 
climatică și a completa rolul de 
absorbanți de carbon al pădurilor, este 
important să se promoveze în continuare 
utilizarea materialelor, a combustibililor 
și a produselor de origine biologică drept 
alternativă pentru cele bazate pe 
combustibili fosili, în vederea reducerii 
emisiilor.

Or. en

Amendamentul 111
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a evita cele mai nefaste 
efecte ale schimbărilor climatice și pentru 
a obține zero emisii nete de gaze cu efect 
de seră, Uniunea ar trebui să urmărească 
să realizeze o economie bazată în 
totalitate pe energie din surse 
regenerabile, extrem de eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor și 
din punct de vedere energetic.

Or. en

Amendamentul 112
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra 
Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia 
Homs Ginel
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Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) 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 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. Un mecanism de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon 
și instrumentele în materie de politică 
comercială pot juca un rol important în 
acest caz.

Or. en

Amendamentul 113
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, 
Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Multe dintre tehnologiile de care 
avem nevoie pentru a impulsiona 
decarbonizarea și digitalizarea nu au fost 
dezvoltate încă. Dacă există obiective de 
reducere a emisiilor de CO2 până în 
2030/2050, este necesar, de asemenea, să 
se stabilească obiective pentru a crea 
infrastructura necesară cu scopul de a 
avea suficient hidrogen disponibil pentru 
decarbonizarea sectoarelor energetice 
mari consumatoare de energie.
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Or. en

Amendamentul 114
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Tranziția energetică îmbunătățește 
eficiența energetică și reduce dependența 
energetică a Uniunii și a statelor sale 
membre. Această schimbare structurală 
către o economie mai eficientă bazată pe 
energie din surse regenerabile în toate 
sectoarele nu numai că va fi în beneficiul 
balanței comerciale, ci va consolida și 
securitatea energetică și va combate 
sărăcia energetică.

Or. en

Amendamentul 115
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 12 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12d) Pentru a stimula adoptarea 
eliminării dioxidului de carbon, cu 
respectarea deplină o obiectivelor privind 
biodiversitatea, Comisia ar trebui să 
analizeze, până în 2023, elaborarea unui 
cadru de reglementare pentru certificarea 
eliminării dioxidului de carbon pe baza 
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unei contabilizări solide și transparente a 
carbonului pentru a monitoriza și a 
verifica autenticitatea eliminărilor 
dioxidului de carbon, precum și pentru a 
detalia normele pentru calcularea 
emisiilor la nivelul Uniunii și normele 
contabile pentru transferul de CO2 la 
nivel transfrontalier și între sectoare.

Or. en

Amendamentul 116
Markus Buchheit, Guido Reil

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 117
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(13) Uniunea ar trebui să consolideze 
acțiunile în domeniul climei și să își asume 
rolul de lider internațional în domeniul 
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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.

climei pentru a proteja populația și planeta 
împotriva amenințării pe care o reprezintă 
schimbările climatice periculoase, în 
vederea atingerii obiectivului de 
temperatură pe termen lung privind 
limitarea 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.

Or. en

Amendamentul 118
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 și să 
intensifice acțiunile în domeniul climei și 
să își asume rolul de lider internațional în 
domeniul climei după 2050, pentru a 
proteja populația, economia 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 EPCC și IPCC.

Or. en

Amendamentul 119
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Obiectivul Uniunii de reducere a 
emisiilor de GES pentru 2030 ar trebui să 
fie stabilit la un nivel care să fie aliniat pe 
deplin la angajamentele asumate în 
temeiul Acordului de la Paris și la 
obiectivele stabilite în prezentul 
regulament. Trebuie să se țină seama în 
mod corespunzător de potențialul 
industrial, tehnologic și de inovare al 
Uniunii. Pentru a stimula coordonarea 
internațională și acțiunile comune în 
acest scop, este necesar să se mențină și 
să se dezvolte competitivitatea industrială, 
creșterea economică și standardele sociale 
ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 120
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Uniunea ar trebui să își continue 
eforturile de promovare a economiei 
circulare și să sprijine în continuare 
soluțiile bazate pe surse regenerabile care 
pot înlocui produsele și materialele pe 
bază de combustibili fosili.

Or. en

Amendamentul 121
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)



PE653.722v01-00 58/191 AM\1206925RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Uniunea ar trebui să își continue 
eforturile de promovare a economiei 
circulare și să sprijine în continuare 
soluțiile bazate pe surse regenerabile care 
pot înlocui produsele și materialele pe 
bază de combustibili fosili.

Or. en

Amendamentul 122
Markus Buchheit, Guido Reil

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 123
Sira Rego

Propunere de regulament
Considerentul 14

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

(14) Adaptarea este o componentă-cheie 
a răspunsului mondial pe termen lung la 
schimbările climatice. Prin urmare, statele 
membre și Uniunea ar trebui să își 
consolideze capacitatea de adaptare și 
reziliența și să reducă vulnerabilitatea la 
schimbările climatice, astfel cum se 
prevede la articolul 7 din Acordul de la 
Paris, precum și să maximizeze beneficiile 
conexe pe care le aduc alte politici și acte 
legislative de mediu. Statele membre ar 
trebui să adopte strategii și planuri 
naționale cuprinzătoare de adaptare. În 
orice caz, eforturile de adaptare trebuie să 
aibă în vedere reducerea, în mod 
prioritar, a emisiilor la sursă și nu trebuie 
să însemne amânarea acesteia.

Or. es

Amendamentul 124
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Deoarece adaptarea este unul dintre „pilonii” importanți ai politicii privind clima, este 
imposibil să se compare progresul acesteia în diferite state membre ale UE din cauza lipsei 
unor standarde sau indicatori uniformi care ar putea fi utilizați pentru măsurarea acesteia. 
Așadar, măsurarea progresului adaptării poate deveni un exercițiu subiectiv al instituțiilor 
Uniunii.

Din acest motiv și în vederea asigurării clarității și a certitudinii, instituțiile UE trebuie să 
introducă indicatori clari de măsurare a progresului adaptării, care să poată fi înțeleși și 
aplicați în mod uniform în toate statele membre.

Amendamentul 125
Markus Buchheit, Guido Reil

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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privește reducerea și absorbțiile emisiilor 
de gaze cu efect de seră și consolidarea 
rezilienței; o evoluție graduală în timp a 
integrității ecologice și a nivelului de 
ambiție.

Or. en

Amendamentul 126
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale, 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 totodată faptul că 
politicile UE sunt reziliente la efectele 
schimbărilor climatice; eficacitatea din 
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ecologice și a nivelului de ambiție. punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 
reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 
ecologice și a nivelului de ambiție.

Or. en

Amendamentul 127
Sira Rego

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 128
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În Comunicarea sa intitulată 
„Acum este momentul Europei: să 
reparăm prejudiciile aduse de criză și să 
pregătim viitorul pentru noua generație”, 
Comisia și-a anunțat intenția de a 
accelera transformarea digitală. Urgența 
legată de COVID-19 a subliniat 
dependența de energie pentru participarea 
societală, exercitarea cetățeniei și 
capacitatea de a lucra într-o economie 
digitală. Pentru a preveni excluziunea 
socială și pentru a asigura faptul că 
cetățenii UE își ating potențialul deplin în 
ceea ce privește transformarea digitală, 
Comisia asigură că toți cetățenii UE au 
dreptul la energie, inclusiv dispoziții în 
ceea ce privește accesul la energie, 
protecția și sprijinul pentru consumatorii 
vulnerabili.

Or. en

Amendamentul 129
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(15a) Obiectivul Uniunii de a atinge un 
nivel de emisii nete de gaze cu efect de 
seră egal cu zero ar trebui să fie realizat 
prin dezvoltarea și revizuirea tuturor 
actelor legislative relevante ale Uniunii. 
Modificarea acestor acte legislative ar 
trebui să fie efectuată astfel încât să se 
asigure coerența finanțelor publice și 
private, iar modificarea regulamentelor 
specifice privind fondurile și 
instrumentele Uniunii ar trebui să asigure 
coerența acestora cu obiectivele climatice 
ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 130
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Obiectivul privind realizarea unei 
economii a Uniunii neutre din punct de 
vedere climatic până în 2050 ar trebui să 
fie îndeplinit ținând seama de punctele de 
plecare diferite ale statelor membre și în 
spiritul solidarității pentru statele membre 
cu venituri inferioare, inclusiv prin 
sporirea proporțională a mecanismelor de 
compensare consacrate în legislația 
existentă, acordând o atenție specială 
Directivei EU ETS.

Or. en

Amendamentul 131
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Obiectivul privind realizarea unei 
economii neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050 ar trebui să fie 
realizat ținând seama de punctele de 
plecare diferite ale statelor membre și în 
spiritul solidarității între statele membre.

Or. en

Amendamentul 132
Markus Buchheit, Guido Reil

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 133
Sira Rego

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 134
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 

(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 
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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.

trebuie să fie corelate cu îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și să 
contribuie la acesta, cu respectarea unor 
condiții de concurență echitabile, și a 
invitat Comisia să analizeze dacă acest 
lucru impune o modificare a normelor 
actuale.

Or. en

Amendamentul 135
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Crearea rezilienței la efectele 
schimbărilor 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 al politicilor europene.

Or. en

Amendamentul 136
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În comunicarea sa intitulată 
„Pactul verde european”, Comisia a 
anunțat că intenționează să evalueze 
situația și să facă propuneri în vederea 

eliminat
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asumării de către Uniune a unui obiectiv 
mai ambițios în materie de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
2030, pentru a asigura coerența acestuia 
cu obiectivul de realizare a neutralității 
climatice până în 2050. În comunicarea 
respectivă, Comisia a subliniat că toate 
politicile Uniunii ar trebui să contribuie 
la îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice și că fiecare sector ar trebui să 
își aducă propria contribuție. Pe baza 
unei evaluări cuprinzătoare a impactului 
și ținând seama de analiza planurilor 
naționale integrate privind energia și 
clima care îi vor fi prezentate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2018/1999 al Parlamentului European și 
al Consiliului36, Comisia ar trebui ca 
până în septembrie 2020 să revizuiască 
obiectivul privind clima asumat de 
Uniune pentru 2030 și să analizeze 
opțiunile pentru un nou obiectiv de 
reducere a emisiilor până în 2030, de 50-
55 % comparativ cu nivelurile din 1990. 
În cazul în care consideră că este necesar 
să modifice obiectivul asumat de Uniune 
pentru 2030, Comisia ar trebui să 
înainteze propuneri Parlamentului 
European și Consiliului în vederea 
modificării în consecință a prezentului 
regulament. În plus, Comisia ar trebui să 
evalueze, până la 30 iunie 2021, modul în 
care ar trebui modificată legislația 
Uniunii care pune în aplicare acest 
obiectiv pentru a se ajunge la o reducere a 
emisiilor cu 50-55 % în comparație cu 
1990.
_________________
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 
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ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și 
(UE) 2015/652 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
525/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 137
Markus Buchheit, Guido Reil

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 

eliminat
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pentru 2030, Comisia ar trebui să 
înainteze propuneri Parlamentului 
European și Consiliului în vederea 
modificării în consecință a prezentului 
regulament. În plus, Comisia ar trebui să 
evalueze, până la 30 iunie 2021, modul în 
care ar trebui modificată legislația 
Uniunii care pune în aplicare acest 
obiectiv pentru a se ajunge la o reducere a 
emisiilor cu 50-55 % în comparație cu 
1990.
_________________
36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și 
(UE) 2015/652 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
525/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 138
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

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 

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

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 
70 % comparativ cu nivelurile din 1990. În 
cazul în care consideră că este necesar să 
crească obiectivul asumat de Uniune 
pentru 2030, Comisia ar trebui să înainteze 
propuneri Parlamentului European și 
Consiliului în vederea modificării în 
consecință a prezentului regulament. În 
plus, Comisia ar trebui să evalueze, până la 
30 iunie 2021, modul în care ar trebui 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare acest obiectiv pentru a se ajunge la 
o reducere a emisiilor cu 70 % în 
comparație cu 1990.

_________________ _________________
36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE și 2013/30/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 
2015/652 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

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 
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(JO L 328, 21.12.2018, p. 1). (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 139
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

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 

(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, este 
esențial ca acțiunile în domeniul climei să 
fie consolidate în continuare și, în special, 
ca obiectivul climatic al Uniunii pentru 
2030 să crească pentru a ajunge la o 
reducere de 65 % a emisiilor comparativ cu 
nivelurile din 1990. Prin urmare, Comisia 
ar trebui să evalueze, până la 30 iunie 
2021, modul în care ar trebui modificată în 
consecință legislația Uniunii care pune în 
aplicare acest obiectiv mai ambițios.
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evalueze, până la 30 iunie 2021, modul în 
care ar trebui modificată legislația Uniunii 
care pune în aplicare acest obiectiv pentru 
a se ajunge la o reducere a emisiilor cu 
50-55 % în comparație cu 1990.

_________________
36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și 
(UE) 2015/652 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
525/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 140
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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 

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

obiectivului neutralității climatice și că 
fiecare sector ar trebui să își aducă propria 
contribuție. Pentru ca Uniunea să își 
realizeze obiectivul neutralității climatice 
până cel târziu în 2050, este esențial ca 
acțiunile în domeniul climei să fie 
consolidate în continuare și, în special, ca 
obiectivul Uniunii pentru 2030 să crească 
pentru a ajunge la o reducere de cel puțin 
55 % a emisiilor comparativ cu nivelurile 
din 1990. Prin urmare, Comisia ar trebui 
să evalueze, până la 30 iunie 2021, modul 
în care ar trebui modificată în consecință 
legislația Uniunii care pune în aplicare 
acest obiectiv majorat.

_________________
36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și 
(UE) 2015/652 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
525/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 141
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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 

(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. În Rezoluția sa din 14 martie 
2019 referitoare la schimbările climatice, 
în Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 
referitoare la Conferința ONU din 2019 
de la Madrid (Spania) privind schimbările 
climatice și în Rezoluția sa din 15 
ianuarie 2020 referitoare la Pactul 
ecologic european, Parlamentul 
European a solicitat deja ca obiectivul UE 
pentru 2030 privind reducerea emisiilor 
de GES la nivel intern să fie majorat până 
la 55 % față de nivelul din 1990 și a 
îndemnat Comisia să elaboreze cât mai 
curând o propunere în acest scop. 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, 
precum și de impactul identificat al 
acestora la nivel național, Comisia ar 
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care pune în aplicare acest obiectiv pentru 
a se ajunge la o reducere a emisiilor cu 50-
55 % în comparație cu 1990.

trebui ca până în septembrie 2020 să 
revizuiască obiectivul privind clima asumat 
de Uniune pentru 2030 și în concordanță 
cu o traiectorie de limitare a creșterii 
temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale, astfel cum se prevede în 
Acordul de la Paris și privind reducerea 
emisiilor cu cel puțin 55 % în comparație 
cu 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 această reducere a emisiilor.

_________________ _________________
36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE și 2013/30/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 
2015/652 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE și 2013/30/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 
2015/652 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 142
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 
a neutralității climatice până în 2050. În 
comunicarea respectivă, Comisia a 
subliniat că toate politicile Uniunii ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și că 
fiecare sector ar trebui să își aducă propria 
contribuție, ținând seama în același timp 
de principiul „poluatorul plătește”. Pe 
baza unei evaluări cuprinzătoare a 
impactului, cu o defalcare pe state 
membre 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, de impactul Brexitului 
asupra capacității generale a Uniunii de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră, 
precum și de situația economică post-
COVID-19, Comisia ar trebui să 
revizuiască obiectivul privind clima asumat 
de Uniune pentru 2030 și să discute despre 
un nou obiectiv de reducere a emisiilor 
până în 2030, de 50 % comparativ cu 
nivelurile din 1990. În cazul în care 
consideră că este necesar să modifice 
obiectivul asumat de Uniune pentru 2030, 
Comisia ar trebui să înainteze propuneri 
Parlamentului European și Consiliului în 
vederea modificării în consecință a 
prezentului regulament. În plus, pe baza 
rezultatului evaluării impactului, Comisia 
ar trebui să evalueze, până la 30 iunie 
2021, modul în care ar trebui modificată 
legislația Uniunii care pune în aplicare 
acest obiectiv pentru a se ajunge la 
reducerea propusă a emisiilor cu 50 % în 
comparație cu 1990.
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_________________ _________________
36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE și 2013/30/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 
2015/652 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE și 2013/30/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 
2015/652 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 143
András Gyürk, Edina Tóth

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 

(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, ținând seama în același timp 
de principiul „poluatorul plătește”. Pe 
baza unei evaluări cuprinzătoare a 
impactului, cu o defalcare pe state 
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prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
Comisia ar trebui ca până în septembrie 
2020 să revizuiască obiectivul privind 
clima asumat de Uniune pentru 2030 și să 
analizeze opțiunile pentru un nou obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2030, de 
50-55 % comparativ cu nivelurile din 1990. 
În cazul în care consideră că este necesar 
să modifice obiectivul asumat de Uniune 
pentru 2030, Comisia ar trebui să înainteze 
propuneri Parlamentului European și 
Consiliului în vederea modificării în 
consecință a prezentului regulament. În 
plus, Comisia ar trebui să evalueze, până la 
30 iunie 2021, modul în care ar trebui 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare acest obiectiv pentru a se ajunge la 
o reducere a emisiilor cu 50-55 % în 
comparație cu 1990.

membre 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 să 
revizuiască obiectivul privind clima asumat 
de Uniune pentru 2030 și să discute despre 
obiectivul de reducere a emisiilor până în 
2030, de 50-55 % comparativ cu nivelurile 
din 1990. În cazul în care consideră că este 
necesar să modifice obiectivul asumat de 
Uniune pentru 2030, Comisia ar trebui să 
înainteze propuneri Parlamentului 
European și Consiliului în vederea 
modificării în consecință a prezentului 
regulament. În plus, pe baza rezultatului 
evaluării impactului, Comisia ar trebui să 
evalueze, până la 30 iunie 2021, modul în 
care ar trebui modificată legislația Uniunii 
care pune în aplicare acest obiectiv pentru 
a se ajunge la o reducere a emisiilor cu 
aproximativ 50 %, dar nu cu mai mult de 
55 % în comparație cu 1990.

_________________ _________________
36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE și 2013/30/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 
2015/652 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE și 2013/30/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 
2015/652 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 144
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

_________________ _________________
36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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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).

din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE și 2013/30/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 
2015/652 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 145
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Până la 30 iunie 2021, Comisia 
revizuiește și propune să se revizuiască, 
dacă este necesar, toate politicile și 
instrumentele relevante pentru realizarea 
obiectivului climatic al Uniunii pentru 
2030 și pentru atingerea obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la 
articolul 2 alineatul (1). În această 
privință, pentru obiectivele majorate ale 
Uniunii este necesar ca sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii să 
fie adecvat scopului urmărit și, prin 
urmare, Comisia revizuiește rapid 
Directiva EU ETS și consolidează Fondul 
pentru inovare prevăzut în aceasta pentru 
a crea stimulente financiare suplimentare 
pentru noi tehnologii, pentru a stimula 
creșterea, competitivitatea și sprijinul 
pentru tehnologii curate, asigurând în 
același timp faptul că consolidarea 



PE653.722v01-00 82/191 AM\1206925RO.docx

RO

Fondului pentru inovare contribuie la 
procesul unei tranziții juste.

Or. en

Amendamentul 146
András Gyürk, Hildegard Bentele, Edina Tóth

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a realiza obiectivul pentru 
2030 la nivelul UE privind reducerea 
emisiilor, fiecare stat membru realizează 
cel puțin același nivel minim de reducere 
a emisiilor până în 2030 în comparație cu 
nivelul din 1990. Fiecare stat membru 
adoptă un obiectiv de reducere a emisiilor 
la nivel național, prin care UE 
consolidează convergența eforturilor 
depuse de statele membre pentru 
reducerea emisiilor în vederea realizării 
obiectivului neutralității climatice până în 
2050 într-un mod mai echitabil, pe baza 
unei repartizări mai echilibrate a 
sarcinilor între statele membre.

Or. en

Amendamentul 147
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, 
Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas 
Tobé, Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) De asemenea, Comisia ar trebui să 
evalueze în ce măsură utilizarea 
mecanismelor de piață internaționale ar 
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putea să contribuie la realizarea eficientă 
din punctul de vedere al costurilor a 
obiectivelor UE și ale statelor membre. În 
cazul în care consideră că este necesar, 
Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului 
propuneri de modificare a prezentului 
regulament, a Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, 
precum și a Regulamentului (UE) 
2018/842 al Parlamentului European și al 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 148
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a se asigura că Uniunea și 
toate statele membre fac în continuare 
progrese suficiente pentru a atinge 
obiectivul neutralității climatice până cel 
târziu în 2050 și pentru a asigura 
previzibilitate și încredere pentru toți 
actorii sociali și economici și pentru 
populație în ansamblu, Comisia ar trebui 
să analizeze opțiunile pentru stabilirea 
unui obiectiv al UE privind clima pentru 
2040 și să prezinte propuneri legislative 
Parlamentului European și Consiliului în 
acest scop.

Or. en

Amendamentul 149
Nicolás González Casares
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în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) De asemenea, Comisia ar trebui să 
se asigure că industria este pregătită 
suficient pentru a fi supusă tranziției 
semnificative către neutralitatea climatică 
și realizării obiectivelor extrem de 
ambițioase pentru 2030 și 2040 printr-un 
cadru de reglementare amănunțit și prin 
resurse financiare proporționale cu 
provocările. Acest cadru de reglementare 
și financiar ar trebui să fie evaluat 
periodic și adaptat, dacă este necesar, 
pentru a preveni relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon, închiderile de 
întreprinderi industriale, disponibilizările 
și concurența neloială internațională.

Or. en

Amendamentul 150
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Pentru ca Uniunea și statele 
membre să realizeze obiectivul climatic 
pentru 2030 și neutralitatea climatică 
până cel târziu în 2050, Uniunea ar trebui 
să continue să depună eforturi în vederea 
realizării unei bioeconomii puternice și 
durabile, în special prin consolidarea 
eforturilor sale de eliminare treptată a 
utilizării combustibililor fosili și a 
subvențiilor pentru energie pe bază de 
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combustibili fosili.

Or. en

Amendamentul 151
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Propunere de regulament
Considerentul 17 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17c) 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 formează un pachet în 
cadrul temei generale privind „eficiența 
energetică pe primul loc” și rolul de lider 
mondial al Uniunii în domeniul surselor 
regenerabile de energie. Ar trebui să se 
țină seama de aceste inițiative în cadrul 
progreselor naționale pe termen lung 
înregistrate în eforturile de realizare a 
obiectivului neutralității climatice pentru 
2050 pentru a asigura un sistem energetic 
extrem de eficient din punct de vedere 
energetic și bazat pe energie din surse 
regenerabile, precum și dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie în cadrul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 152
Markus Buchheit, Guido Reil

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 153
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

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 

(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 
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obiectivului neutralității climatice sau în 
materie de adaptare sunt insuficiente sau 
măsurile Uniunii nu sunt în concordanță cu 
obiectivul neutralității climatice sau sunt 
inadecvate pentru a spori capacitatea de 
adaptare, a consolida reziliența sau a 
reduce vulnerabilitatea, Comisia ar trebui 
să ia măsurile necesare în conformitate cu 
tratatele. De asemenea, Comisia ar trebui 
să evalueze periodic măsurile naționale 
relevante și să emită recomandări atunci 
când constată că măsurile adoptate de 
statele membre nu sunt în concordanță cu 
obiectivul neutralității climatice sau sunt 
inadecvate pentru a spori capacitatea de 
adaptare, a consolida reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice.

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. Acest lucru ar trebui să se aplice, 
de asemenea, măsurii prevăzute ca parte a 
redresării economice în urma pandemiei 
de COVID-19, atât la nivelul UE, cât și la 
nivel de stat membru. În Comunicarea sa 
intitulată „Acum este momentul Europei: 
să reparăm prejudiciile aduse de criză și 
să pregătim viitorul pentru noua 
generație”, Comisia a descris Pactul verde 
european ca fiind strategia de creștere a 
Europei în acest scop și, prin urmare, 
Comisia și statele membre asigură faptul 
că toate măsurile adoptate în vederea 
redresării economice sunt orientate către 
obiectivul neutralității climatice și în 
concordanță cu acesta. De asemenea, 
Comisia ar trebui să evalueze periodic 
măsurile naționale relevante și să emită 
recomandări atunci când constată că 
măsurile adoptate de statele membre nu 
sunt în concordanță cu obiectivul 
neutralității climatice sau sunt inadecvate 
pentru a spori capacitatea de adaptare, a 
consolida reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 154
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, 
Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Considerentul 18

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

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

Or. en

Amendamentul 155
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

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 

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

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

Or. en

Amendamentul 156
Sira Rego

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 

(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 individuale 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 
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tratatele. De asemenea, Comisia ar trebui 
să evalueze periodic măsurile naționale 
relevante și să emită recomandări atunci 
când constată că măsurile adoptate de 
statele membre nu sunt în concordanță cu 
obiectivul neutralității climatice sau sunt 
inadecvate pentru a spori capacitatea de 
adaptare, a consolida reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice.

tratatele. De asemenea, Comisia ar trebui 
să evalueze periodic măsurile naționale 
relevante și să emită recomandări atunci 
când constată că măsurile adoptate de 
statele membre nu sunt în concordanță cu 
obiectivul neutralității climatice sau sunt 
inadecvate pentru a spori capacitatea de 
adaptare, a consolida reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice.

Or. es

Amendamentul 157
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Uniunea ar trebui să aibă un 
organism care să reprezinte expertiza 
științifică independentă pentru a oferi 
consiliere și a evalua progresele acțiunilor 
Uniunii în domeniul climei. Comisia ar 
trebui să instituie un Grup european 
privind schimbările climatice (EPCC) 
independent, ca organism responsabil 
pentru evaluarea politicilor privind 
schimbările climatice și formularea unor 
recomandări cu privire la acestea. EPCC 
ar trebui să își desfășoare activitatea cu 
autonomie deplină față de Comisie, iar 
componența acestuia ar trebui să fie egală 
în ceea ce privește numărul de femei și 
bărbați. Acesta ar trebui să fie format din 
cercetători științifici selectați pe baza 
experienței lor în domeniul schimbărilor 
climatice, cu scopul de a analiza anual 
reducerile emisiilor de gaze cu efect de 
seră din Uniune și din toate statele 
membre în vederea garantării reducerii 
acestora în timp. Grupul de experți ar 
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trebui, de asemenea, să ofere consiliere 
Comisiei privind evaluarea coerenței 
măsurilor și a progreselor înregistrate la 
nivel național și la nivelul Uniunii pentru 
a atinge obiectivul de neutralitate 
climatică până cel târziu în 2050 și pentru 
a respecta angajamentele asumate de 
Uniune în cadrul Acordului de la Paris.

Or. en

Amendamentul 158
Markus Buchheit, Guido Reil

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 

eliminat
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anual de lucru.

Or. en

Amendamentul 159
Sira Rego

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. 
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. Comisia oferă statelor 
membre asistență în ceea ce privește 
colectarea unor date fiabile, solide și 
comparabile.

Or. es
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Amendamentul 160
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, 
Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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 
anual de lucru.

Or. en



PE653.722v01-00 94/191 AM\1206925RO.docx

RO

Amendamentul 161
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 
EPCC. 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.

Or. en

Amendamentul 162
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang
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Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Deoarece transformarea în 
direcția neutralității emisiilor de dioxid de 
carbon va necesita mobilizarea unor 
investiții uriașe, stabilirea unui buget de 
dioxid de carbon al Uniunii (emisii 
cumulate de CO2) va clarifica și mai mult 
obiectivele privind clima și va îmbunătăți 
previzibilitatea pentru diferite părți 
interesate și diferiți investitori.

Or. en

Amendamentul 163
Markus Buchheit, Guido Reil

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 164
Nicolás González Casares
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în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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.

Or. en

Amendamentul 165
András Gyürk, Edina Tóth

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 

eliminat
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măsurilor și a progreselor înregistrate cu 
obiectivul neutralității climatice, ar trebui 
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene pentru a stabili o 
traiectorie care să permită atingerea, 
până în 2050, în Uniune, a unui nivel al 
emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu 
zero. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare37. Mai 
exact, pentru a asigura participarea egală 
la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.
_________________
37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendamentul 166
Markus Buchheit, Guido Reil

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 

eliminat
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pentru a contribui la evaluarea coerenței 
măsurilor și a progreselor înregistrate cu 
obiectivul neutralității climatice, ar trebui 
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene pentru a stabili o 
traiectorie care să permită atingerea, 
până în 2050, în Uniune, a unui nivel al 
emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu 
zero. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare37. Mai 
exact, pentru a asigura participarea egală 
la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.
_________________
37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendamentul 167
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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investitorilor și consumatorilor, pentru a 
se asigura că tranziția către neutralitatea 
climatică este ireversibilă, pentru a 
asigura reducerea treptată în timp și 
pentru a contribui la evaluarea coerenței 
măsurilor și a progreselor înregistrate cu 
obiectivul neutralității climatice, ar trebui 
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene pentru a stabili o 
traiectorie care să permită atingerea, 
până în 2050, în Uniune, a unui nivel al 
emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu 
zero. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare37. Mai 
exact, pentru a asigura participarea egală 
la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.
_________________
37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendamentul 168
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, lucrătorilor, 
investitorilor și consumatorilor, pentru a se 
asigura că tranziția către neutralitatea 
climatică este ireversibilă, pentru a asigura 
reducerea treptată în timp și pentru a 
contribui la evaluarea coerenței măsurilor 
și a progreselor înregistrate cu obiectivul 
neutralității climatice, Comisia ar trebui să 
prezinte Parlamentului European și 
Consiliului o propunere legislativă pentru 
o traiectorie care să permită atingerea, până 
cel târziu în 2050, în Uniune, a unui nivel 
al emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu 
zero.

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

Or. en

Amendamentul 169
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Considerentul 21



AM\1206925RO.docx 101/191 PE653.722v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Pentru a oferi previzibilitate 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 
evalueze, ținând seama de consilierea 
oferită de EPCC, opțiunile pentru 
structura și concepția unei traiectorii care 
să permită atingerea, până cel târziu în 
2050, în Uniune, a unui nivel al emisiilor 
de gaze cu efect de seră egal cu zero și să 
prezinte Parlamentului European și 
Consiliului propuneri legislative în acest 
scop.

_________________
37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
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Amendamentul 170
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, lucrătorilor, 
investitorilor și consumatorilor, pentru a se 
asigura că tranziția către zero emisii nete 
de gaze cu efect de seră 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 propună o traiectorie care să 
permită realizarea obiectivului climatic 
pentru 2030 și atingerea unui nivel al 
emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu 
zero și aceasta ar trebui să fie adoptată de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
cadrul procedurii legislative ordinare. În 
acest context de asigurare a previzibilității 
și a încrederii, este deosebit de importantă 
adoptarea de către Comisie, în mod 
periodic, a unei foi de parcurs a Uniunii 
care să indice cât de rapid și-ar putea 
reduce emisiile toate sectoarele 
economiei, precum și sectoarele 
individuale, în conformitate cu obiectivul 
pentru 2030 și cu obiectivul privind 
atingerea unui nivel al emisiilor de gaze 
cu efect de seră egal cu zero. Această 
foaie de parcurs a Uniunii ar trebui să fie 
aliniată la traiectoria Uniunii descrisă 
mai sus.

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

Or. en

Amendamentul 171
Markus Buchheit, Guido Reil

Propunere de regulament
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Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În conformitate cu angajamentul 
Comisiei față de principiile referitoare la 
o mai bună legiferare, ar trebui urmărită 
coerența instrumentelor Uniunii în ceea 
ce privește reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră. Sistemul de măsurare a 
progreselor înregistrate în vederea 
îndeplinirii obiectivului neutralității 
climatice, precum și coerența măsurilor 
luate cu acest obiectiv ar trebui să se 
bazeze pe cadrul de guvernanță prevăzut 
în Regulamentul (UE) 2018/1999 și să fie 
coerent cu acesta. În special, sistemul de 
raportare periodică și stabilirea etapelor 
de evaluare și de acțiune a Comisiei pe 
baza raportării ar trebui să fie aliniate la 
cerințele în materie de transmitere de 
informații și de prezentare de rapoarte 
impuse statelor membre, prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2018/1999. Prin 
urmare, Regulamentul (UE) 2018/1999 ar 
trebui modificat pentru a include 
obiectivul neutralității climatice în 
dispozițiile relevante.

eliminat

Or. en

Amendamentul 172
Markus Buchheit, Guido Reil

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 

eliminat
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Uniune până în 2050, nu poate fi realizat 
în mod satisfăcător de către statele 
membre, ci, având în vedere efectele sale, 
poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum 
este prevăzut la articolul respectiv, 
prezentul regulament nu depășește ceea 
ce este necesar pentru atingerea acestui 
obiectiv,

Or. en

Amendamentul 173
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec

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 
dezvoltării unor rețele inteligente și 
digitale de energie electrică și gaze în 
cadrul financiar multianual CFM (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 
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și compatibilă cu hidrogenul.

Or. en

Amendamentul 174
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) O politică a Uniunii privind 
schimbările climatice pe deplin eficientă 
ar trebui să abordeze relocarea emisiilor 
de dioxid de carbon și să dezvolte 
instrumente și mecanisme adecvate 
pentru a face față oricăror relocări 
potențiale ale emisiilor de dioxid de 
carbon, inclusiv pentru a stimula 
protejarea standardelor Uniunii și a 
liderilor din industrii.

Or. en

Amendamentul 175
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Politicile UE privind schimbările 
climatice și cadrul legislativ al UE ar 
trebui să promoveze împăduririle și 
gestionarea durabilă a pădurilor la 
nivelul Uniunii, prin schimbul de bune 
practici, de cunoștințe industriale și de 
inovare.

Or. en
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Amendamentul 176
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Amprenta climatică a consumului 
din Uniune este un instrument esențial 
care trebuie dezvoltat pentru a îmbunătăți 
coerența globală a obiectivelor climatice 
ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 177
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Alianțele europene, în special în 
sectorul bateriilor și al hidrogenului, sunt 
extrem de importante: coordonate la nivel 
european, acestea oferă oportunități 
importante pentru procesele de redresare 
regională post-COVID-19 și pentru 
schimbări structurale de succes. Cerințele 
de reglementare trebuie să creeze un 
cadru pentru inovări în mobilitate și 
producere de energie favorabile 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.

Or. en
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Amendamentul 178
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) O politică a Uniunii privind 
schimbările climatice pe deplin eficientă 
ar trebui să abordeze relocarea emisiilor 
de dioxid de carbon și să dezvolte 
instrumente adecvate, cum ar fi un 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon, pentru a 
face față acesteia și pentru a ne proteja 
standardele și liderii din industriile 
noastre.

Or. en

Amendamentul 179
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Prezenta directivă are scopul de a 
promova tranziția necesară către o 
politică de mediu rațională. În acest scop, 
statele membre ale UE și instituțiile UE 
trebuie să revizuiască, să pună sub 
semnul întrebării și, dacă este necesar, să 
adapteze toate politicile existente. Atunci 
când adoptă măsuri pentru protecția 
mediului și adaptarea la schimbările 
climatice la nivel național și la nivelul 
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Uniunii, statele membre și Parlamentul 
European, Consiliul și Comisia ar trebui 
să acorde o atenție deosebită 
consecințelor socioeconomice pe termen 
mediu și lung ale crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, bunăstării 
cetățenilor, prosperității societății, precum 
și competitivității economiei.

Or. en

Amendamentul 180
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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 cadrul 
juridic general care cuprinde toate actele 
legislative și regulamentele, actuale și 
viitoare, pentru reducerea ireversibilă și 
rapidă a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
pentru sporirea absorbțiilor cu ajutorul 
absorbanților naturali sau de altă natură în 
Uniune și pentru decarbonizarea generală 
a Uniunii, toate acestea contribuind la 
realizarea obiectivului obligatoriu al 
neutralității climatice în Uniune până cel 
târziu în 2050, în vederea atingerii 
obiectivelor pe termen lung privind 
temperatura prevăzute la articolul 2 din 
Acordul de la Paris.

Or. en

Amendamentul 181
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
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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 rapidă și ireversibilă a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru 
sporirea absorbțiilor cu ajutorul 
absorbanților naturali în Uniune 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.

Or. en

Justificare

Acest amendament unește primele două paragrafe ale propunerii Comisiei într-unul singur.

Amendamentul 182
Sira Rego

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea ireversibilă și progresivă 
a emisiilor de gaze cu efect de seră, în 
primul rând, și pentru sporirea absorbțiilor 
cu ajutorul absorbanților naturali în Uniune 
și în fiecare dintre statele sale membre, în 
al doilea rând.

Or. es

Amendamentul 183
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 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, toate părțile contribuie la 
această provocare, cei mai mari poluatori 
contribuind cel mai mult.

Or. en

Amendamentul 184
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un 
obiectiv obligatoriu de realizare a 
neutralității climatice în Uniune până în 
2050, în vederea atingerii obiectivului pe 
termen lung privind temperatura prevăzut 
la articolul 2 din Acordul de la Paris, și 
oferă un cadru pentru realizarea de 
progrese în vederea atingerii obiectivului 
global în materie de adaptare stabilit la 
articolul 7 din Acordul de la Paris.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest paragraf din propunerea Comisiei a fost integrat în primul paragraf.

Amendamentul 185
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un 
obiectiv obligatoriu de realizare a 
neutralității climatice în Uniune până în 
2050, în vederea atingerii obiectivului pe 
termen lung privind temperatura prevăzut 
la articolul 2 din Acordul de la Paris, și 
oferă un cadru pentru realizarea de 
progrese în vederea atingerii obiectivului 
global în materie de adaptare stabilit la 
articolul 7 din Acordul de la Paris.

eliminat

Or. en

Amendamentul 186
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 până cel târziu în 
2050, 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, ținând 
seama totodată de imperativele unei 
tranziții juste a forței de muncă și de 
crearea muncii decente și a unor locuri de 
muncă de calitate, astfel cum se prevede 
în preambulul Acordului de la Paris.

Or. en
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Amendamentul 187
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

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 cel târziu în 2050, în 
vederea atingerii obiectivului pe termen 
lung privind temperatura prevăzut la 
articolul 2 din Acordul de la Paris, și oferă 
un cadru pentru realizarea de progrese în 
vederea atingerii obiectivului global în 
materie de adaptare stabilit la articolul 7 
din Acordul de la Paris.

Or. en

Amendamentul 188
Sira Rego

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 dintre 
statele sale membre până în 2050, în 
vederea atingerii obiectivului pe termen 
lung privind temperatura prevăzut la 
articolul 2 din Acordul de la Paris, și oferă 
un cadru pentru realizarea de progrese în 
vederea atingerii obiectivului global în 
materie de adaptare stabilit la articolul 7 
din Acordul de la Paris.

Or. es
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Amendamentul 189
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 la nivelul UE până în 2050, în 
vederea atingerii obiectivului pe termen 
lung privind temperatura prevăzut la 
articolul 2 din Acordul de la Paris, și oferă 
un cadru pentru realizarea de progrese în 
vederea atingerii obiectivului global în 
materie de adaptare stabilit la articolul 7 
din Acordul de la Paris.

Or. en

Amendamentul 190
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 191
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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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 
naturali, de gaze cu efect de seră 
enumerate în partea 2 din anexa V la 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Or. en

Amendamentul 192
Sira Rego

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 de gaze cu efect de 
seră cu ajutorul absorbanților naturali, 
enumerate în partea 2 din anexa V la 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Or. es

Amendamentul 193
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Definiție

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

Or. en

Amendamentul 194
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de regulament
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2 Obiectivul neutralității climatice 2 Reevaluarea obiectivelor politicii 
privind mediul și schimbările climatice

Or. en

Amendamentul 195
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2 Obiectivul neutralității climatice 2 Obiectivul neutralității climatice și 
ținte intermediare

Or. en

Amendamentul 196
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

și ale instituțiilor UE se axează, de ceva 
timp, doar pe cea mai mare reducere 
posibilă a gazelor cu efect de seră în 
cadrul unei „politici privind schimbările 
climatice” care poate fi descrisă ca fiind 
în principal ideologică, iar această 
reducere se realizează în primul rând prin 
intervenția economică în economia de 
piață și printr-o politică de interdicție. 
Accentul se reorientează tot mai mult 
către obiective de reducere spectaculoase, 
care nu pot fi susținute din punct de 
vedere științific și nici nu pot ține seama 
de premisele economice necesare pentru 
măsurile de protecție de orice tip. 
Protecția mediului este posibilă numai 
într-o societate liberă, care oferă putere 
de inovare tehnică și performanța 
economică necesară pentru a permite 
fezabilitatea acesteia. Tot mai des, nu se 
mai ține seama în mod corespunzător nici 
măcar considerentelor ecologice; de 
exemplu, atunci când prejudiciul adus 
mediului, cauzat de mineritul resurselor 
pentru baterii pentru realizarea producției 
de energie din surse regenerabile, care a 
fost promovat până acum de mediul 
politic, este transferat către țări din afara 
UE. Prin urmare, este esențial, nu numai 
ca urmare a pandemiei de COVID-19, 
care pune o presiune fără precedent pe 
economia noastră, ca instituțiile UE și 
statele membre să revizuiască, să pună 
sub semnul întrebării și, dacă este 
necesar, să adapteze toate politicile 
existente. Acest lucru include, în special, 
reglementările UE menționate mai sus, și 
anume Directiva 2003/87/CE 
(comercializarea cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră), Regulamentul (UE) 
2018/842 (obiectivele naționale pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră), Regulamentul (UE) 2018/841 
(compensarea gazelor cu efect de seră) și 
Regulamentul (UE) 2018/1999 (sistemul 
de guvernanță al uniunii energetice și 
privind protecția climei), dar și, în aval, 
Directiva 2012/27/UE (eficiența 
energetică), Directiva (UE) 2018/2001 
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(utilizarea energiei din surse 
regenerabile) și Directiva 2010/31/UE 
(performanța energetică a clădirilor) și, 
dacă este necesar, alte reglementări ale 
UE. Adaptarea la schimbările climatice 
naturale în curs, ale căror cauze trebuie 
să fie cercetate în continuare de către 
cercetători științifici independenți, trebuie 
să constituie elementul central al viitoarei 
politici.

Or. en

Amendamentul 197
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Cel târziu până în 2040 trebuie să 
se asigure un echilibru între reducerea 
emisiilor interne de gaze cu efect de seră 
la nivelul Uniunii și sporirea absorbțiilor 
de gaze cu efect de seră prin absorbanți, 
care sunt reglementate în dreptul Uniunii, 
astfel încât să se atingă un nivel al 
emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu 
zero cel târziu până la acea dată și să se 
obțină emisii negative ulterior.

Or. en

Amendamentul 198
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2050 trebuie să se asigure un 
echilibru în Uniune 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. Fiecare stat membru ajunge 
la zero emisii nete cel târziu până în 2050. 
După această dată, absorbțiile gazelor cu 
efect de seră depășesc emisiile.

Or. en

Amendamentul 199
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Cel târziu până în 2050 trebuie să 
se asigure un echilibru în Uniune 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. Fiecare stat 
membru ajunge la zero emisii nete cel 
târziu până în 2050.

Or. en

Amendamentul 200
Sira Rego

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 

1. Cel târziu până în 2050 trebuie să 
se asigure un echilibru între emisiile și 
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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.

absorbțiile de gaze cu efect de seră care 
sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel 
încât să se ajungă la zero emisii nete ale 
Uniunii și ale statelor sale membre până la 
acea dată.

Or. es

Amendamentul 201
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Începând cu 1 ianuarie 2051, în 
Uniune și în toate statele membre 
absorbțiile de gaze cu efect de seră 
depășesc emisiile.

Or. en

Amendamentul 202
Miriam Dalli, Dan Nica

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre trebuie să adopte măsurile 
necesare la nivelul Uniunii, respectiv la 
nivel național, pentru a permite atingerea 
colectivă a obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la alineatul (1), ținând 
seama de importanța promovării unei foi 
de parcurs echitabile pentru schimbarea 
durabilă, care să se bazeze pe tranziția 
justă care ia în considerare punctele de 
plecare ale statelor membre, diferențele 
cu care acestea se vor confrunta în cadrul 
tranziției în funcție de industriile lor 
poluante primare, precum și diferențele 
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privind dimensiunea sau localizarea 
geografică. Această foaie de parcurs 
garantează protecția socială și economică, 
precum și solidaritatea între statele 
membre. Foaia de parcurs include 
orientări privind modalitatea în care 
Uniunea în ansamblu poate să realizeze 
obiectivul de reducere a emisiilor până în 
2030. De asemenea, aceasta include 
obiective intermediare privind emisiile 
pentru 2040, care se bazează pe o 
evaluare transparentă și cuantificabilă a 
impactului și pe un cadru de guvernanță 
solid.

Or. en

Amendamentul 203
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 colectivă a 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la alineatul (1), ținând seama de 
necesitatea de a reduce la minimum 
utilizarea resurselor fosile, de coeziunea 
socială și economică și de protejarea 
cetățenilor vulnerabili ai Uniunii, de 
importanța promovării echității, a 
solidarității și a tranziției juste între statele 
membre și luând în considerare totodată 
punctele de plecare diferite ale statelor 
membre.
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Or. en

Amendamentul 204
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre trebuie să adopte măsurile 
necesare la nivelul Uniunii sau respectiv la 
nivel național, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, pentru a permite 
atingerea în comun a obiectivelor 
prevăzute la alineatul (1), ținând seama de 
importanța promovării echității și a 
solidarității între statele membre. În plus, 
statele membre ale UE sunt invitate să își 
reevalueze angajamentele asumate în 
temeiul Acordului de la Paris.

Or. en

Amendamentul 205
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 206
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 207
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 208
András Gyürk, Edina Tóth

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 209
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 210
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Până în 2023, Comisia elaborează 
o metodologie care să permită calcularea 
potențialului de atenuare a schimbărilor 
climatice pe care îl au eliminările 
dioxidului de carbon și, pe această bază, 
propune un cadru de reglementare care 
să stabilească obiectivele de eliminare și 
să detalieze normele pentru certificarea și 
contabilizarea eliminărilor dioxidului de 
carbon.

Or. en

Amendamentul 211
Evžen Tošenovský

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 212
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE
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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), emisiile de gaze cu 
efect de seră (GES) din Uniune la nivelul 
întregii economii se reduc la nivel intern 
cu cel puțin 65 % în comparație cu 1990.

Or. en

Amendamentul 213
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

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 neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 
alineatul (1), obiectivul Uniunii privind 
clima pentru 2030, menționat la articolul 2 
alineatul (11) din Regulamentul (UE) 
2018/1999 se stabilește astfel încât să 
prevadă o reducere a emisiilor cu 65 % în 
comparație cu 1990.
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Or. en

Amendamentul 214
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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 neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 
alineatul (1), obiectivul Uniunii privind 
clima pentru 2030, menționat la articolul 2 
alineatul (11) din Regulamentul (UE) 
2018/1999 se stabilește astfel încât să 
prevadă o reducere a emisiilor cu cel puțin 
55 % în comparație cu 1990.

Or. en

Amendamentul 215
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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 

3. În lumina obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 
alineatul (1), obiectivul Uniunii privind 
clima pentru 2030, menționat la articolul 2 
alineatul (11) din Regulamentul (UE) 
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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.

2018/1999 se majorează la o reducere a 
emisiilor cu cel puțin 55 % în comparație 
cu 1990.

Or. en

Amendamentul 216
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 217
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias
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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. 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 
70 % în comparație cu 1990. În cazul în 
care consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.

Or. en

Amendamentul 218
Markus Pieper, Edina Tóth, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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. 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 a 
pandemiei de COVID-19 și trebuie să 
analizeze posibilitatea stabilirii unui nou 
obiectiv pentru 2030, de reducere a 
emisiilor cu 50 % în comparație cu 1990. 
Revizuirea se bazează pe o evaluare 
amănunțită a impactului, cu o defalcare 
pe state membre, ținând seama de 
influența COVID-19 asupra economiei și 
gospodăriilor europene, de impactul 
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Brexitului și de impactul social potențial 
al măsurilor viitoare. În cazul în care 
consideră că este necesar să modifice acest 
obiectiv, Comisia prezintă propuneri în 
acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz și stabilește 
modalitatea în care utilizarea 
mecanismelor de piață internaționale 
poate să contribuie la realizarea eficientă 
din punctul de vedere al costurilor a 
obiectivelor UE și ale statelor membre. De 
asemenea, Comisia ar trebui să depună, 
în paralel, eforturi în vederea elaborării 
unei metodologii de calcul al emisiilor pe 
durata ciclului de viață pentru unele 
produse. Ar trebui să se țină seama de 
contribuția proiectelor din țările terțe în 
ceea ce privește reducerea emisiilor și, în 
același timp, ar trebui să se evite cu 
strictețe dubla contorizare și să se 
integreze o documentație clară.

Or. en

Amendamentul 219
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Până în decembrie 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. Revizuirea se 
bazează pe un studiu cuprinzător, care 
ține seama de impactul economic, social, 
climatic și politic. În cazul în care 
consideră că este necesar să propună un 
nou obiectiv pentru 2030 privind clima, 
Comisia prezintă propuneri de modificare 
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în consecință a Regulamentului (UE) 
2018/1999 și a Regulamentului 
(UE) 2018/842.

Or. en

Amendamentul 220
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Prezentul regulament instituie, 
înainte de 30 iunie 2021, un Grup 
european privind schimbările climatice 
(EPCC) independent în calitate de 
organism responsabil pentru evaluarea 
politicilor privind schimbările climatice și 
formularea unor recomandări cu privire 
la acestea. EPCC monitorizează și 
evaluează progresele înregistrate în 
vederea realizării obiectivului neutralității 
climatice pentru 2050 pentru Uniune și a 
obiectivelor intermediare pentru 2030 și 
2040. Comisia pune la dispoziția 
publicului consilierea și recomandările 
oferite de EPCC și prezintă aceste 
constatări Parlamentului European și 
Consiliului de Miniștri în termen de șase 
luni de la publicare. De asemenea, 
aceasta prezintă toate recomandările 
formulate de EPCC și o explicație privind 
modul în care a ținut seama de consiliere 
sau o explicație justificată în mod 
corespunzător pentru faptul că nu a ținut 
seama de aceasta.

Or. en

Amendamentul 221
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
elaborează un indicator pentru a 
monitoriza evoluția reducerii amprentei 
climatice a Uniunii pe baza datelor 
furnizate de Agenția Europeană de 
Mediu. Până la 30 iunie 2023, Comisia 
evaluează amprenta climatică a Uniunii și 
prezintă propuneri pentru reducerea 
acesteia, astfel încât, până în 2030, 
aceasta să fie în concordanță cu 
obiectivele de temperatură prevăzute în 
Acordul de la Paris.

Or. en

Amendamentul 222
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 223
Evžen Tošenovský
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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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 224
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea obiectivului 
revizuit pentru 2030 menționat la 
articolul 2 alineatul (3) și pentru a se 
atinge obiectivul de atingere a neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1) și ia măsurile necesare în conformitate 
cu tratatele, inclusiv adoptarea unor 
propuneri legislative. Măsurile asigură, de 
asemenea, protecția mediului și o 
repartizare echitabilă a sarcinilor 
sectoarelor care contribuie la 
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neutralitatea climatică a Uniunii. Comisia 
evaluează, în special, opțiunile de aliniere 
a emisiilor generate de aviație și de 
transportul maritim la obiectivul pentru 
2030 și la obiectivul neutralității climatice 
pentru 2050 cu scopul de a reduce aceste 
emisii nete la zero până cel târziu în 2050 
și prezintă propuneri legislative în 
consecință.

Or. en

Amendamentul 225
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Urmărind realizarea obiectivului 
privind atingerea unui nivel al emisiilor 
de gaze cu efect de seră egal cu zero 
prevăzut la alineatul (1), Comisia 
evaluează, până la 30 iunie 2021, în ce 
mod ar trebui să fie modificată toată 
legislația Uniunii relevantă pentru 
realizarea obiectivului Uniunii privind 
clima pentru 2030 menționat la 
alineatul (3). Evaluarea efectuată de 
Comisie este însoțită de propuneri 
legislative, dacă este cazul.
Evaluarea menționată la acest alineat 
include realizarea unor reduceri ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră cuprinse 
între 55 % și cel puțin 65 % până cel 
târziu în 2030 în comparație cu 1990.

Or. en

Amendamentul 226
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 



PE653.722v01-00 134/191 AM\1206925RO.docx

RO

Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 50 % 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. La evaluarea necesității de a 
adopta o nouă propunere legislativă de 
revizuire a legislației și a politicilor 
existente, Comisia ia în considerare 
coerența reglementării și stabilitatea în 
vederea menținerii unui mediu favorabil 
pentru investiții adaptate exigențelor 
viitorului.

Or. en

Amendamentul 227
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

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 

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 % 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 
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tratatele, inclusiv adoptarea unor propuneri 
legislative.

tratatele, inclusiv adoptarea unor propuneri 
legislative. Evaluarea ia în considerare 
consolidarea mecanismelor de 
compensare existente pentru statele 
membre cu venituri inferioare 
proporțional cu creșterea sarcinii asociate 
ambițiilor climatice sporite.

Or. en

Amendamentul 228
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 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 stabilirea unor obiective 
specifice de absorbție a gazelor cu efect de 
seră, care vor fi majorate treptat, precum 
și adoptarea altor propuneri legislative.

Or. en

Amendamentul 229
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea obiectivului 
privind clima pentru 2030 decis în 
conformitate cu alineatul (3) și pentru a se 
atinge obiectivul de atingere a neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1) și ia în calcul luarea măsurilor necesare 
în conformitate cu tratatele, inclusiv 
adoptarea unor propuneri legislative.

Or. en

Amendamentul 230
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii privind clima 
pentru 2030 pentru a permite realizarea 
unor reduceri de emisii de cel puțin 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.

Or. en

Amendamentul 231
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

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

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 70 % în comparație cu 1990 și 
pentru a se atinge obiectivul de atingere a 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1) și ia în calcul luarea 
măsurilor necesare în conformitate cu 
tratatele, inclusiv adoptarea unor propuneri 
legislative.

Or. en

Amendamentul 232
Sira Rego

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 233
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Până la 31 mai 2023, în lumina 
obiectivului de neutralitate climatică 
stabilit la articolul 2 alineatul (1) și în 
urma unei evaluări detaliate a impactului, 
Comisia evaluează opțiunile de stabilire a 
unui obiectiv climatic al Uniunii pentru 
2040 de reducere a emisiilor în 
comparație cu 1990 și prezintă propuneri 
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 toată legislația Uniunii 
relevantă pentru realizarea acestui 
obiectiv.

Or. en

Amendamentul 234
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

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 unui 
obiectiv al Uniunii de reducere a emisiilor 
pentru 2040 și prezintă propuneri în acest 
sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz. Atunci când 
analizează opțiunile privind obiectivul 
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climatic pentru 2040, Comisia se consultă 
cu EPCC și ține seama de criteriile 
prevăzute la articolul 3 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 235
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport de evaluare a 
modului în care ar trebui să fie modificată 
toată legislația Uniunii pentru a asigura 
coerența finanțelor publice și private cu 
obiectivele climatice ale Uniunii stabilite 
la articolul 2.
4b. Raportul menționat la alineatul (4a) 
include o evaluare a legislației referitoare 
la fondurile și instrumentele Uniunii în 
ceea ce privește coerența lor cu obiectivele 
climatice ale Uniunii stabilite la 
articolul 2 din prezentul Regulament.

Or. en

Amendamentul 236
András Gyürk, Edina Tóth, Hildegard Bentele

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Pentru a realiza obiectivul pentru 
2030 la nivelul UE privind reducerea 
emisiilor, fiecare stat membru realizează 
cel puțin același nivel minim de reducere 
a emisiilor până în 2030 în comparație cu 
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nivelul din 1990. Fiecare stat membru 
adoptă un obiectiv de reducere a emisiilor 
la nivel național prin care UE 
consolidează convergența eforturilor 
depuse de statele membre pentru 
reducerea emisiilor în vederea realizării 
obiectivului neutralității climatice până în 
2050 într-un mod mai echitabil, pe baza 
unei repartizări mai echilibrate a 
sarcinilor între statele membre.

Or. en

Amendamentul 237
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Până în decembrie 2025, Comisia 
elaborează un studiu cuprinzător care ține 
seama de impactul economic, social, 
climatic și politic la nivelul Uniunii și la 
nivel mondial. În cazul în care consideră 
că este necesar să propună un nou 
obiectiv pentru 2030 privind clima, 
Comisia prezintă propuneri de modificare 
în consecință a Regulamentului (UE) 
2018/1999 și a Regulamentului 
(UE) 2018/842 și de modificare a altor 
acte legislative ale Uniunii care contribuie 
la realizarea obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 238
Josianne Cutajar

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazul în care propunerile 
legislative menționate la articolul 2 
alineatul (4) se referă la sectoare care 
afectează conectivitatea statelor membre 
și/sau a regiunilor, inclusiv a regiunilor 
insulare și ultraperiferice, a căror 
mobilitate externă (atât pentru călători, 
cât și pentru mărfuri) se bazează exclusiv 
pe aviație și/sau pe transportul maritim, se 
ia în considerare dimensiunea 
caracterului insular, iar impactul acestor 
măsuri se evaluează în mod corespunzător 
în raport cu aceste criterii.

Or. en

Amendamentul 239
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. La evaluarea necesității de a 
adopta propuneri legislative noi de 
revizuire a legislației și a politicilor 
existente, Comisia ia în considerare 
coerența reglementării și stabilitatea în 
vederea menținerii unui mediu favorabil 
pentru investiții adaptate exigențelor 
viitorului.

Or. en

Justificare

Obiectivul neutralității climatice poate fi sprijinit cel mai bine printr-un cadru de politică 
stabil, care să asigure un mediu de investiții previzibil și pozitiv care să permită tranziția 
ușoară și eficientă din punctul de vedere al costurilor către neutralitatea climatică. Acest 
lucru este menit să asigure angajamentul industriei față de obiectivul pentru 2050.

Amendamentul 240
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Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Cel târziu la 18 luni de la 
adoptarea obiectivului climatic pentru 
2040, Comisia evaluează modul în care 
întreaga legislație a Uniunii relevantă 
pentru îndeplinirea obiectivului respectiv 
ar trebui să fie modificată și ia în calcul 
luarea măsurilor necesare în conformitate 
cu tratatele, inclusiv adoptarea unor 
propuneri legislative.

Or. en

Amendamentul 241
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4c. Până în 2023, Comisia elaborează 
un cadru de reglementare pentru 
certificarea eliminării dioxidului de 
carbon și detaliază normele pentru 
calcularea emisiilor la nivelul Uniunii și 
normele contabile pentru transferul de 
CO2 la nivel transfrontalier și între 
sectoare.

Or. en
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Amendamentul 242
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 a
Foile de parcurs sectoriale privind 

neutralitatea climatică
1. Până în 2023, Comisia elaborează, 
conform unei metodologii comune, foi de 
parcurs pentru diferite sectoare ale 
economiei pentru a ajuta sectoarele 
respective să contribuie la realizarea 
obiectivului de neutralitate climatică până 
cel târziu în 2050, astfel cum se prevede la 
articolul 2 alineatul (1).
2. La elaborarea foilor de parcurs 
menționate la alineatul (1), Comisia se 
angajează într-un dialog strâns cu 
sectoarele vizate, cu asociațiile 
industriale, cu întreprinderile, cu 
sindicatele și cu mediul academic, cu 
scopul de a stabili modul în care și data 
până la care fiecare sector poate să își 
reducă emisiile la un nivel apropiat de 
zero, identificând obstacolele și 
oportunitățile, precum și soluțiile 
tehnologice care ar trebui dezvoltate și 
investițiile care ar trebui realizate în 
cadrul sectorului.
3. Foile de parcurs sectoriale menționate 
la alineatul (1) vizează reducerea 
emisiilor și creșterea absorbțiilor în 
sectoarele individuale, inclusiv, cel puțin, 
în cele identificate la articolul 15 
alineatul (4) din Regulamentul (UE) 
2018/1999 și în orice alt sector relevant 
pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivului de neutralitate climatică 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1).
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4. La elaborarea foilor de parcurs, 
Comisia ia în considerare cel puțin 
următoarele criterii:
a) impactul socioeconomic;
b) rentabilitatea și eficiența economică;
c) competitivitatea sectorului în economia 
globală;
d) competitivitatea economiei Uniunii;
e) cele mai bune tehnologii disponibile;
f) potențialul de reducere a emisiilor de 
GES al fiecărui sector economic, 
prezentând contribuția lor preconizată la 
realizarea obiectivului global de 
neutralitate climatică;
g) costurile de ordin social, economic și 
de mediu ale lipsei de acțiune sau ale 
acțiunii insuficiente;
h) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului 
și securitatea aprovizionării;
i) echitatea și solidaritatea între statele 
membre și în interiorul acestora;
j) necesitățile și oportunitățile în materie 
de investiții;
k) necesitatea de a asigura o tranziție 
justă și echitabilă din punct de vedere 
social;
l) evoluțiile internaționale, eforturile 
întreprinse și progresele realizate la nivel 
mondial pentru îndeplinirea obiectivelor 
pe termen lung ale Acordului de la Paris 
și a obiectivului final al Convenției-cadru 
a Organizației Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice;
m) cele mai bune și cele mai recente 
dovezi științifice disponibile, inclusiv cele 
mai recente rapoarte ale EPCC și IPCC.
5. Aceste foi de parcurs sunt luate în 
considerare la elaborarea propunerilor 
legislative sectoriale menite să contribuie 
la realizarea obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 
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alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 243
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Articolul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2b
Grupul european privind schimbările 

climatice
1. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
înființează Grupul european privind 
schimbările climatice (EPCC), un grup 
consultativ științific independent privind 
schimbările climatice, format din 
cercetători științifici selectați pe baza 
cunoștințelor pe care le dețin în domeniu. 
Confirmarea cercetătorilor științifici 
selectați va fi efectuată de comisia 
relevantă a Parlamentului European 
după audierea fiecărui candidat.
2. Comisia se asigură că structura de 
guvernanță și componența EPCC îi 
asigură o deplină independență și 
autonomie științifică, inclusiv față de 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
Uniunii și ale statelor membre, precum și 
că componența sa respectă echilibrul de 
gen.
3. EPCC monitorizează reducerile de 
emisii de gaze cu efect de seră în Uniune 
și în statele membre și evaluează coerența 
măsurilor și a progreselor realizate pentru 
a ajunge la neutralitate climatică până cel 
târziu în 2050 și pentru a onora 
angajamentele asumate de Uniune în 
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temeiul Acordului de la Paris. Dacă este 
necesar, acesta face recomandări 
instituțiilor Uniunii și statelor membre 
relevante.
4. EPCC comunică anual Comisiei, 
Parlamentului European și Consiliului 
constatările sale în conformitate cu 
alineatul (3). EPCC garantează că 
acționează în deplină transparență și că 
rapoartele sale sunt puse la dispoziția 
publicului.
5. În termen de șase luni de la fiecare 
evaluare la nivel global menționată la 
articolul 14 din Acordul de la Paris, 
EPCC publică un raport privind coerența 
obiectivelor climatice ale Uniunii 
prevăzute la articolul 2 cu obiectivul de 
limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale.
6. EPCC poate, la cerere, să furnizeze 
informații și să formuleze recomandări 
adresate Parlamentului European, 
Comitetului Economic și Social 
European, Comitetului Regiunilor, Curții 
de Conturi Europene, Ombudsmanului 
European sau unui parlament național.

Or. en

Amendamentul 244
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 eliminat
Traiectoria de urmat în vederea realizării 

neutralității climatice
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 
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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.
2. Traiectoria începe cu obiectivul 
Uniunii privind clima pentru 2030 
menționat la articolul 2 alineatul (3).
3. Atunci când stabilește o traiectorie în 
conformitate cu alineatul (1), Comisia ia 
în considerare următoarele aspecte:
(a) rentabilitatea și eficiența economică;
(b) competitivitatea economiei Uniunii;
(c) cele mai bune tehnologii disponibile;
(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului 
și securitatea aprovizionării;
(e) echitatea și solidaritatea între statele 
membre și în interiorul acestora;
(f) necesitatea de a asigura eficacitatea de 
mediu și o evoluție graduală în timp;
(g) necesitățile și oportunitățile în materie 
de investiții;
(h) necesitatea de a asigura o tranziție 
justă și echitabilă din punct de vedere 
social;
(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;
(j) cele mai bune și cele mai recente 
dovezi științifice disponibile, inclusiv cele 
mai recente rapoarte ale IPCC.

Or. en

Amendamentul 245
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Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

3 Traiectoria de urmat în vederea 
realizării neutralității climatice

3 Delegarea legislativă

Or. en

Amendamentul 246
András Gyürk, Edina Tóth

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 247
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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 

1. Indiferent de domeniul de politică, 
trebuie să se înțeleagă faptul că orice 
solicitare inadecvată formulată de o 
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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.

instituție a UE pentru aproprierea altor 
competențe decât cele prevăzute în tratate 
trebuie să fie respinsă cu cea mai mare 
fermitate. Mai exact, acest lucru include 
cererea Comisiei de a i se acorda 
competența de a impune decizii de natură 
fundamentală prin intermediul delegării 
legislative, față de care Parlamentul și 
Consiliul ar avea doar dreptul de a 
obiecta în mod retroactiv. O astfel de 
cerere formulată de o autoritate executivă 
care este formată, în mare parte, din 
reprezentanți nealeși și care, prin urmare, 
este lipsită de legitimitate democratică, 
este inacceptabilă, indiferent de obiectul 
său. Mai degrabă, deciziile de natură 
fundamentală, cum ar fi stabilirea unor 
obiective posibile de reducere a emisiilor 
pentru 2030 sau ulterior, țin de 
responsabilitatea exclusivă a statelor 
membre ale UE și, prin urmare, la nivelul 
UE, de responsabilitatea Consiliului 
European.

Or. en

Amendamentul 248
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

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 31 decembrie 2020 și în 
cel mult șase luni de la fiecare evaluare la 
nivel global menționată la articolul 14 din 
Acordul de la Paris, Comisia elaborează și 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului, în cadrul procedurii 
legislative ordinare, o traiectorie la 
nivelul Uniunii pentru realizarea 
obiectivului Uniunii privind clima pentru 
2030 prevăzut la articolul 2 alineatul (3) 
și a obiectivului privind atingerea unui 
nivel de emisii nete de gaze cu efect de 
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seră egal cu zero prevăzut la articolul 2 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 249
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

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 31 mai 2023, Comisia 
evaluează, pe baza criteriilor stabilite la 
alineatul (3) din prezentul articol, 
structura și concepția unei traiectorii la 
nivelul Uniunii care să permită atingerea 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1) și prezintă o 
propunere legislativă adecvată în acest 
scop. Cel târziu în termen de șase luni de 
la fiecare evaluare la nivel global 
menționată la articolul 14 din Acordul de la 
Paris, Comisia revizuiește traiectoria. În 
urma revizuirii, Comisia prezintă o 
propunere legislativă pentru ajustarea 
traiectoriei, în cazul în care consideră că 
acest lucru este adecvat.

Or. en

Amendamentul 250
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
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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 în septembrie 2025, Comisia 
evaluează, pe baza criteriilor stabilite la 
alineatul (3), opțiunile pentru structura și 
concepția unei traiectorii stabilite, la 
nivelul Uniunii, pe baza unor etape de doi 
ani, care să permită atingerea obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1) și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului o propunere 
legislativă în acest scop. După stabilirea 
traiectoriei, Comisia o revizuiește 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 Parlamentului 
European și Consiliului o propunere 
legislativă de adaptare a traiectoriei.

Or. en

Amendamentul 251
Marian-Jean Marinescu

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 în decembrie 2023, Comisia 
elaborează un studiu cuprinzător pe baza 
elementelor prevăzute la alineatul (3) din 
prezentul articol și a primei evaluări la 
nivel global menționate la articolul 14 din 
Acordul de la Paris. Comisia utilizează 
acest studiu pentru a stabili, la nivelul 
Uniunii, o propunere de traiectorie care să 
permită atingerea până în 2050 a 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1). În cel mult șase 
luni de la fiecare evaluare la nivel global 
menționată la articolul 14 din Acordul de la 
Paris, Comisia revizuiește traiectoria.

Or. en
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Amendamentul 252
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Comisia evaluează, pe baza 
criteriilor stabilite la alineatul (3), 
fezabilitatea stabilirii, la nivelul Uniunii, a 
unei traiectorii orientative care să permită 
atingerea obiectivului neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și 
prezintă o propunere legislativă adecvată 
în acest scop.

Or. en

Amendamentul 253
Sira Rego

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 9 pentru a completa prezentul 
regulament prin stabilirea, la nivelul 
Uniunii și al statelor sale membre, 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.
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Or. es

Amendamentul 254
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 255
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

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 cu obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2020, include puncte 
intermediare la cinci ani și ajunge la 
obiectivul Uniunii privind clima pentru 
2030 menționat la articolul 2 alineatul (3) 
și la obiectivul privind atingerea unui 
nivel de emisii nete de gaze cu efect de 
seră egal cu zero prevăzut la articolul 2 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 256
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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 începe cu punerea în 
aplicare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 257
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 258
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Propunerea și revizuirile 
traiectoriei menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol se adoptă prin 
modificarea Regulamentului (UE) 
2018/1999 și a Regulamentului (UE) 
2018/842, precum și a altor acte 
legislative ale Uniunii care contribuie la 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 
alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 259
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) rentabilitatea și eficiența economică;
(b) competitivitatea economiei Uniunii;
(c) cele mai bune tehnologii disponibile;
(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului 
și securitatea aprovizionării;
(e) echitatea și solidaritatea între statele 
membre și în interiorul acestora;
(f) necesitatea de a asigura eficacitatea de 
mediu și o evoluție graduală în timp;
(g) necesitățile și oportunitățile în materie 
de investiții;
(h) necesitatea de a asigura o tranziție 
justă și echitabilă din punct de vedere 
social;
(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;
(j) cele mai bune și cele mai recente 
dovezi științifice disponibile, inclusiv cele 
mai recente rapoarte ale IPCC.

Or. en

Amendamentul 260
Nicolás González Casares
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în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 analizează opțiunile 
pentru o traiectorie sau când prezintă o 
propunere legislativă privind o traiectorie 
în conformitate cu alineatul (1), Comisia ia 
în considerare următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 261
Jens Geier, Nicolás González Casares

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) și un cadru 
favorabil pentru această traiectorie, 
Comisia ia în considerare următoarele 
aspecte:

Or. en

Amendamentul 262
Sira Rego

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 ia 
în considerare următoarele elemente, în 
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ordinea importanței lor:

Or. es

Amendamentul 263
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 opțiunile 
pentru o traiectorie orientativă în 
conformitate cu alineatul (1), Comisia ia în 
considerare următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 264
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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 ia 
în considerare următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 265
András Gyürk, Edina Tóth

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă
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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 se stabilește o 
traiectorie, se iau în considerare 
următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 266
Sira Rego

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică;

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

Or. es

Amendamentul 267
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

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 pe deplin de 
costurile economice, sociale și de mediu 
ale lipsei de acțiune și ale acțiunilor 
climatice întârziate;

Or. en

Amendamentul 268
Seán Kelly

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) necesitatea de a asigura coerența 
cu obiectivele de politică paralele ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 269
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică;

(a) reducerea emisiilor, rentabilitatea 
și eficiența economică;

Or. en

Amendamentul 270
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică;

(a) impactul asupra mediului și 
beneficiul social;

Or. en

Amendamentul 271
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) costurile de ordin social, economic 
și de mediu ale lipsei de acțiune sau ale 
acțiunii insuficiente;

Or. en

Amendamentul 272
Jens Geier, Nicolás González Casares

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) interacțiunea cu alte acte 
legislative ale Uniunii, cum ar fi legislația 
din domeniul mediului;

Or. en

Amendamentul 273
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) bugetul de emisii de dioxid carbon 
al Uniunii (emisii cumulate de CO2);

Or. en

Amendamentul 274
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

(aa) necesitatea de a reduce la 
minimum utilizarea resurselor fosile;

Or. en

Amendamentul 275
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU;

Or. en

Amendamentul 276
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) beneficiile activității forestiere 
active și ale împăduririlor;

Or. en

Amendamentul 277
Jens Geier, Nicolás González Casares

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) integrarea sectorială inteligentă;

Or. en

Amendamentul 278
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) competitivitatea economiei 
Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 279
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Marc Botenga

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) competitivitatea economiei 
Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 280
Sira Rego

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) competitivitatea economiei (b) echitatea și solidaritatea între 
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Uniunii; statele membre și în interiorul acestora;

Or. es

Amendamentul 281
András Gyürk, Edina Tóth

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sprijinirea industriilor în vederea 
producerii de produse curate și 
competitive, evitând totodată relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 282
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 283
Marian-Jean Marinescu

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

(ba) impactul social;

Or. en

Amendamentul 284
Sira Rego

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile;

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

Or. es

Amendamentul 285
András Gyürk, Edina Tóth

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, respectând totodată principiul 
neutralității tehnologice și principiul 
suveranității mixului energetic național;

Or. en

Amendamentul 286
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile;

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile, respectând totodată conceptul 
de neutralitate tehnologică și necesitatea 
cercetării unor tehnologii mature noi și 
promițătoare și a investițiilor în acestea, 
evitând orice efect de blocare posibil;

Or. en

Amendamentul 287
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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, penetrarea lor actuală pe 
piață și condițiile pentru utilizarea lor 
ulterioară;

Or. en

Amendamentul 288
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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 și perspectivele de inovații 
radicale;



PE653.722v01-00 166/191 AM\1206925RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 289
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

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 și durabile și necesitatea 
eliminării treptate a combustibililor fosili;

Or. en

Amendamentul 290
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

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 într-un mod neutru din punct 
de vedere tehnologic;

Or. en

Amendamentul 291
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(ca) previzibilitatea pentru sectoarele 
economice europene;

Or. en

Amendamentul 292
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) accesibilitatea materiilor prime din 
punctul de vedere al prețului;

Or. en

Amendamentul 293
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului și 
securitatea aprovizionării;

(d) principiul „eficiența energetică pe 
primul loc”, economiile de energie, 
accesibilitatea energiei din punctul de 
vedere al prețului și securitatea 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 294
Sira Rego

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului 
și securitatea aprovizionării;

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

Or. es

Amendamentul 295
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului și 
securitatea aprovizionării;

(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului, 
reducerea sărăciei energetice și a 
vulnerabilității și securitatea 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 296
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului și 
securitatea aprovizionării;

(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului și 
securitatea aprovizionării, precum și 
reducerea sărăciei energetice;

Or. en

Amendamentul 297



AM\1206925RO.docx 169/191 PE653.722v01-00

RO

Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului și 
securitatea aprovizionării;

(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului, 
dreptul cetățenilor la energie și securitatea 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 298
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului și 
securitatea aprovizionării;

(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului și 
securitatea aprovizionării, inclusiv orice 
tehnologii cu emisii reduse de dioxid de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 299
András Gyürk, Edina Tóth

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului și 
securitatea aprovizionării;

(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului și 
securitatea aprovizionării, inclusiv orice 
tehnologii cu emisii reduse de dioxid de 
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carbon;

Or. en

Amendamentul 300
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) necesitatea de a elimina treptat 
utilizarea tuturor combustibililor fosili 
într-un interval de timp compatibil cu 
obiectivul de limitare a creșterii 
temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale;

Or. en

Amendamentul 301
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) necesitatea de a reduce 
dependența de combustibilii fosili și de a 
spori utilizarea surselor de energie care 
nu utilizează combustibili fosili;

Or. en

Amendamentul 302
András Gyürk, Edina Tóth

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



AM\1206925RO.docx 171/191 PE653.722v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) gazele, care trebuie recunoscute ca 
fiind o tehnologie de tranziție importantă 
care trebuie să joace un rol important în 
procesul de tranziție către o economie 
neutră din punctul de vedere al emisiilor 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 303
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) repartizarea echitabilă a sarcinilor 
și potențialul de reducere a emisiilor de 
GES al fiecărui sector economic;

Or. en

Amendamentul 304
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) nivelul capacității de punere în 
aplicare a tehnologiilor bazate pe energia 
verde;

Or. en
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Amendamentul 305
Sandra Pereira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) controlul și proprietatea publică a 
sectorului energetic;

Or. en

Amendamentul 306
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) protecția eficace împotriva 
relocării emisiilor de dioxid de carbon 
pentru economia europeană și rolul 
instrumentelor în materie de politică 
comercială;

Or. en

Amendamentul 307
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) potențialul de gestionare durabilă 
a pădurilor și de împădurire;
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Or. en

Amendamentul 308
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) contribuția și potențialul energiei 
nucleare în ceea ce privește producția de 
energie electrică neutră din punctul de 
vedere al emisiilor de carbon în statele 
membre, după caz;

Or. en

Amendamentul 309
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) disponibilitatea și costul materiilor 
prime și ale energiei neutre din punct de 
vedere climatic, precum și infrastructura 
necesară;

Or. en

Amendamentul 310
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
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Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) utilizarea eficientă a resurselor, 
accesibilitatea economică a materiilor 
prime și securitatea aprovizionării cu 
materii prime critice;

Or. en

Amendamentul 311
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(de) necesitatea de a reduce la 
minimum utilizarea resurselor fosile;

Or. en

Amendamentul 312
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d f (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(df) necesitatea de a promova 
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utilizarea produselor din surse 
regenerabile și circularitatea în toate 
sectoarele, precum și de a spori efectele de 
substituție;

Or. en

Amendamentul 313
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d g (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dg) o evaluare a sărăciei energetice 
pentru fiecare stat membru, inclusiv o 
evaluare a fiabilității aprovizionării cu 
energie a statelor membre;

Or. en

Amendamentul 314
Sira Rego

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) 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;

Or. es
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Amendamentul 315
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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) circumstanțele economice sau 
sociale diferite din statele membre, 
punctele de plecare variate pentru fiecare 
stat membru, industriile poluante primare 
diferite din fiecare stat membru, 
diferențele legate de dimensiune, de 
localizarea la distanță sau de statutul de 
insulă mică, precum și solidaritatea și 
coeziunea între statele membre și în 
interiorul acestora;

Or. en

Amendamentul 316
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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, 
precum și punctele de plecare diferite ale 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 317
Sandra Pereira

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

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

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

Or. en

Amendamentul 318
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o strategie pentru măsurile de 
adaptare în diferite sectoare, reducând 
vulnerabilitatea țărilor la efectele negative 
ale schimbărilor climatice și beneficiind 
de orice efecte pozitive care pot apărea;

Or. en

Amendamentul 319
András Gyürk, Edina Tóth

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) suveranitatea statelor membre în 
scenariile de realizare a obiectivelor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 320
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
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Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) circumstanțele naționale diferite 
ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 321
Sira Rego

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) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului 
și securitatea aprovizionării;

Or. es

Amendamentul 322
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

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 
de mediu și o evoluție graduală în timp în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3) 
din Acordul de la Paris;

Or. en
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Amendamentul 323
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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 eficacitatea 
rapidă de mediu și o evoluție graduală, în 
special în perioada 2020-2030;

Or. en

Amendamentul 324
Sandra Pereira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) capacitatea de reînnoire și 
echilibrul ecologic;

Or. en

Amendamentul 325
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții;

(g) sprijinirea statelor membre în ceea 
ce privește investițiile publice;

Or. en

Amendamentul 326
Sira Rego
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții;

(g) cele mai bune tehnologii 
disponibile;

Or. es

Amendamentul 327
Martin Hojsík

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții;

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții, respectând 
necesitatea de a preveni investițiile care ar 
împiedica dezvoltarea și utilizarea 
alternativelor cu emisii reduse de dioxid 
de carbon, precum și necesitatea de a 
preveni blocarea activelor care sunt 
incompatibile cu obiectivele climatice pe 
termen lung, având în vedere durata lor 
de viață;

Or. en

Amendamentul 328
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții;

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții, ținând seama pe 
deplin de necesitatea de a evita activele 
depreciate;
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Or. en

Amendamentul 329
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții;

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții durabile;

Or. en

Amendamentul 330
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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 și necesitățile 
și oportunitățile în materie de investiții;

Or. en

Amendamentul 331
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(ga) nevoia de previzibilitate și de 
stabilitate în materie de reglementare 
pentru investiții adaptate exigențelor 
viitorului;

Or. en

Amendamentul 332
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) nevoia de previzibilitate și de 
stabilitate în materie de reglementare 
pentru investiții adaptate exigențelor 
viitorului;

Or. en

Justificare

Obiectivul neutralității climatice poate fi sprijinit cel mai bine printr-un cadru de politică 
stabil, care să asigure un mediu de investiții previzibil și pozitiv care să permită tranziția 
ușoară și eficientă din punctul de vedere al costurilor către neutralitatea climatică. Acest 
lucru este menit să asigure angajamentul industriei față de obiectivul pentru 2050.

Amendamentul 333
Sira Rego

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) rentabilitatea și eficiența 
economică;

Or. es
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Amendamentul 334
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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 toți cetățenii din toate statele 
membre, indiferent de punctul lor de 
plecare, de diferențele privind industriile 
lor poluante primare, de dimensiune, de 
localizare la distanță sau de statutul de 
insulă mică; acest lucru trebuie să 
includă evaluări care să țină seama de 
nevoile de ocupare a forței de muncă, 
inclusiv cerințe privind educația și 
formarea, dezvoltarea economiei și 
instituirea unei tranziții echitabile și juste;

Or. en

Amendamentul 335
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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, inclusiv impactul social potențial al 
măsurilor viitoare;

Or. en

Amendamentul 336
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
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Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel, Patrizia Toia, Mohammed Chahim, Dan Nica, 
Simona Bonafè

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 părțile societății, care 
să nu lase pe nimeni în urmă;

Or. en

Amendamentul 337
Seán Kelly

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, favorabilă incluziunii și echitabilă 
din punct de vedere social în toate 
sectoarele;

Or. en

Amendamentul 338
Sira Rego

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera i

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 

(i) competitivitatea economiei 
Uniunii;
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Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice;

Or. es

Amendamentul 339
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera i

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, eforturile 
întreprinse și progresele înregistrate la 
nivel mondial pentru îndeplinirea 
obiectivelor pe termen lung ale Acordului 
de la Paris și a obiectivului final al 
Convenției-cadru a Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice, ale Cartei 
drepturilor fundamentale și ale Pilonului 
european al drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 340
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera i

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 

(i) evoluțiile internaționale și eforturile 
la nivel mondial întreprinse de țările terțe 
pentru îndeplinirea obiectivelor climatice 
pe termen lung ale Acordului de la Paris și 
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Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice;

a obiectivului final al Convenției-cadru a 
Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 341
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) prevenirea relocării emisiilor de 
dioxid de carbon, în special în industriile 
energointensive care concurează la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 342
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) foile de parcurs sectoriale pentru 
neutralitatea climatică menționate la 
articolul 2a;

Or. en

Amendamentul 343
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Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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 ale 
IPBES.

Or. en

Amendamentul 344
Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 EPCC și ale 
IPCC.

Or. en

Amendamentul 345
Sira Rego

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 

(j) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții;
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mai recente rapoarte ale IPCC.

Or. es

Amendamentul 346
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Dan Nica

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) formularea și punerea în aplicare 
a tuturor actelor legislative privind clima 
ale UE și naționale ar trebui să implice 
partenerii sociali și alte părți interesate 
relevante din cadrul societății civile cu 
scopul de a asigura faptul că neutralitatea 
emisiilor de dioxid de carbon se realizează 
într-o manieră echitabilă, favorabilă 
incluziunii și durabilă din punct de vedere 
social.

Or. en

Amendamentul 347
Sandra Pereira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) plafonul UE de 3 % din PIB 
pentru gradul de îndatorare națională 
prevăzut în Pactul de stabilitate și de 
creștere, precum și deficitul structural 
zero inclus în pactul bugetar; investițiile 
publice sociale și de mediu ar trebui să fie 
exceptate de la această regulă de 3 %;

Or. en

Amendamentul 348
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera j a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) necesitatea de a asigura 
durabilitatea mediului, inclusiv 
necesitatea de a soluționa criza 
biodiversității și de a proteja și a reface 
absorbanții de carbon naturali;

Or. en

Amendamentul 349
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) impactul pandemiei de COVID-19 
asupra situației economice din Europa 
(sau perturbările economice la nivel 
mondial, cum ar fi COVID-19);

Or. en

Amendamentul 350
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) asigurarea unor absorbanți 
naturali stabili, de lungă durată și 
eficienți din punct de vedere climatic în 
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timp;

Or. en

Amendamentul 351
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) necesitatea de a elimina treptat 
combustibilii fosili;

Or. en

Amendamentul 352
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera j b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) interdependența și compromisurile 
dintre măsurile Uniunii privind adaptarea 
și atenuarea;

Or. en

Amendamentul 353
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera j b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(jb) impactul Brexitului asupra 
capacității generale a Uniunii de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră.

Or. en


