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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 
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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.

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, 
incluzivă și social acceptabilă pentru toți, 
fără a lăsa pe nimeni în urmă, și trebuie să 
se bazeze pe un efort de solidaritate și 
colaborare la nivelul Uniunii.

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

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

Or. en

Amendamentul 2

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, pentru creșterea 
economică și atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, precum și pentru luarea 
unor măsuri echitabile, eficiente din 
punctul de vedere al costurilor și social 
responsabile 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”).
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

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

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

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 4

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Parlamentul European a lansat 
îndemnul 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, bazat pe echitate, și 
că o tranziție reușită și justă va necesita 
investiții publice și private semnificative. 
De asemenea, Consiliul European a 
recunoscut să statele membre nu pleacă 
dintr-o poziție de start egală spre 
atingerea neutralității climatice și 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
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Uniunea ar trebui să urmărească 
obiectivul ca, până în 2050, pe plan intern 
în cadrul Uniunii, să se obțină, prin soluții 
naturale și tehnologice, un echilibru între 
emisiile antropice raportate 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 într-un mod 
echitabil și eficient din perspectiva 
costurilor, inclusiv prin compensarea 
emisiilor rămase cu ajutorul absorbțiilor 
realizate în anumite sectoare sau state 
membre.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Un element esențial al politicii 
Uniunii în domeniul climei ar trebui să fie 
nu numai fixarea obiectivelor, ci și 
stabilirea căii de urmat pentru a le atinge, 
inclusiv prin mobilizarea resurselor 
financiare corespunzătoare pentru a 
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permite investițiile necesare. Ar trebui 
acordată o atenție deosebită amprentei 
socioeconomice a tranziției, inclusiv prin 
bunăstare și oportunități de angajare, 
precum și provocărilor legate de 
securitatea energetică.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Obiectivul de neutralitate climatică 
trebuie să fie atins într-un mod care să 
mențină competitivitatea Uniunii, inclusiv 
prin elaborarea unor măsuri eficace de 
combatere a relocării emisiilor de dioxid 
de carbon într-un mod compatibil cu 
normele OMC.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Uniunea trebuie să continue să 
aibă o abordare neutră din punct de 
vedere tehnologic în urmărirea 
neutralității climatice. Uniunea trebuie să 
rămână realistă în ceea ce privește 
maturitatea tehnologică, rentabilitatea, 
problemele operaționale și tehnice ale 
utilizării pe scară largă a energiei din 
surse regenerabile și implicațiile acesteia 
pentru securitatea energetică.

Or. en
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Uniunea ar trebui să continue 
acțiunile în domeniul climei pe termen 
lung și să încurajeze și alți parteneri 
internaționali să adopte politici similare, 
pentru a proteja populația și mediul 
natural împotriva poluării și a 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.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Obiectivul de zero emisii nete de 
gaze cu efect de seră raportate în Uniune 
până în 2050 ar trebui atins printr-o 
tranziție social echitabilă și eficientă în 
raport cu costurile. Ținând seama de 
punctele de plecare diferite pentru 
atingerea neutralității climatice ale 
sectoarelor economice din diferite state 
membre, mecanismele de finanțare și de 
sprijin ale UE ar trebui să fie 
proporționale cu povara socială și 
economică a tranziției, fără a aduce 
atingere politicilor structurale și celor 
regionale în conformitate cu tratatele. În 
special, ar trebui majorate proporțional 
cu eforturile necesare în sectoarele în 
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cauză mecanisme precum Fondul pentru 
modernizare, fondul de solidaritate ETS 
al UE și Fondul pentru o tranziție 
echitabilă.

Or. en

Amendamentul 11

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 

(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. Evaluarea de impact ar trebui 
să includă scenarii ale efectelor în situații 
de criză pentru evenimente neprevăzute 
precum pandemia de Covid-19, precum și 
sprijinul necesar pentru atingerea 
obiectivului de neutralitate în caz de criză. 
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 
decembrie 2020 să revizuiască obiectivul 
privind clima asumat de Uniune pentru 
2030. În cazul în care, pe baza unui acord 
prealabil cu Consiliul European, 
consideră că este necesar să modifice 
obiectivul asumat de Uniune pentru 2030, 
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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.

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 în decembrie 
2021, dacă ar trebui modificată legislația 
Uniunii care pune în aplicare acest 
obiectiv.

__________________ __________________
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 12

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 

(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 
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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.

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

Or. en

Amendamentul 13

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 

(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. 
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.
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datele europene, atunci când acestea sunt 
disponibile, și să solicite o analiză de 
specialitate. Agenția Europeană de Mediu 
ar trebui să ofere asistență Comisiei, după 
caz, în conformitate cu programul său 
anual de lucru.

Or. en

Justificare

Dacă evaluarea este legată de Regulamentul privind taxonomia, aceasta ar conduce la 
excluderea unor tehnologii care sunt esențiale pentru atingerea obiectivului de neutralitate 
climatică și care concordă cu rapoartele IPCC și cu MAES.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, lucrătorilor, 
investitorilor și consumatorilor, pentru a se 
asigura că tranziția către neutralitatea 
climatică este ireversibilă, pentru a 
asigura reducerea treptată în timp și 
pentru a contribui la evaluarea coerenței 
măsurilor și a progreselor înregistrate cu 
obiectivul neutralității climatice, ar trebui 
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene pentru a stabili o 
traiectorie care să permită atingerea, 
până în 2050, în Uniune, a unui nivel al 
emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu 
zero. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare37 În 

(21) Toate sectoarele esențiale ale 
economiei, și anume energia electrică, 
industria, transporturile, sectorul 
încălzirii/răcirii și construcțiilor, 
agricultura, deșeurile și exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultura (LULUCF), vor 
trebui să colaboreze pentru a obține 
rezultate în ceea ce privește neutralitatea 
climatică. Toate sectoarele ETS și non-
ETS ar trebui să depună eforturi 
comparabile pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice a Uniunii. Pentru a 
oferi previzibilitate și încredere tuturor 
actorilor economici, inclusiv 
întreprinderilor, lucrătorilor, investitorilor 
și consumatorilor, precum și pentru a-i 
implica, Comisia ar trebui să stabilească 
orientări pentru sectoarele economice 
care ar putea contribui cel mai mult la 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice. Orientările ar trebui să conțină 
trasee indicative pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
sectoarele respective la nivelul Uniunii. 



PA\1205005RO.docx 15/33 PE652.274v01-00

RO

special, pentru a asigura participarea 
egală la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate

Aceasta ar oferi acestor sectoare 
certitudinea de care au nevoie pentru a 
lua măsurile adecvate și a planifica 
investițiile necesare și, în consecință, le va 
ajuta să treacă cu succes prin tranziție. În 
același timp, va servi și ca mecanism de 
implicare a sectoarelor în găsirea unor 
soluții de neutralitate climatică.

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

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Orientările pentru sectoarele 
economiei ar trebui concepute pe baza 
unui dialog instituționalizat și a 
schimbului de informații între decidenții 
politici și principalii actori, cum ar fi 
reprezentanții întreprinderilor, sindicatele 
sau societatea civilă, în strânsă cooperare 
cu statele membre.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Căile convenite ar trebui să 
reflecte necesitatea progresului în timp; 
cu toate acestea, revizuirea ar trebui să 
permită o anumită flexibilitate în cazul 
unor circumstanțe excepționale, în special 
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de criză. Sectoarele economice și, în 
special, întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-urile) au nevoie de certitudine și 
previzibilitate pentru a realiza investiții și 
a lua decizii; prin urmare, revizuirea 
traseelor nu ar trebui să diminueze 
previzibilitatea tranziției ecologice.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 și un mecanism de 
angajare a sectoarelor principale ale 
economiei pe calea îndeplinirii acestui 
obiectiv în dispozițiile relevante.

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) Schimbările climatice sunt prin 
definiție o provocare transfrontalieră; 
așadar, este necesară o acțiune coordonată 
și de solidaritate la nivelul Uniunii, care să 
completeze și să consolideze în mod 
eficient politicile naționale. Întrucât 
obiectivul prezentului regulament, și 
anume realizarea neutralității climatice în 
Uniune până în 2050, nu poate fi realizat în 
mod satisfăcător de către statele membre, 
ci, având în vedere efectele sale, poate fi 
realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
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 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Cel târziu până în 2050 trebuie să 
se asigure un echilibru între emisiile și 
absorbțiile raportate 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, în 
conformitate cu Concluziile Consiliului 
European din 12 decembrie 2019 și cu 
obiectivele Acordului de la Paris.

Or. en

Justificare

The greenhouse gas inventory reports sent annually by Member States to the Climate 
Convention (UNFCCC) contain REPORTED values of emissions and removals. Climate 
neutrality, therefore, is based on the principle of what the atmosphere "sees" (contrary to 
"accounted" emissions and removals which measure progress towards a specific political 
target). For this reason it is important to emphasize that this type of emission data (reported) 
should be used in the legislation regarding the objective of climate neutrality. Reported 
emission and removals are also used in submitted Long Term Strategies by Member States 
and in the Commission's "Clean Planet for all" communication. Therefore this wording is 
important for clarity reasons.

Amendamentul 21

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), 
asigurând totodată echitatea și 
solidaritatea și ținând seama de punctele 
de plecare, capacitățile și eforturile 
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diferite ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 22

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, pe baza 
unei evaluări riguroase a impactului care 
să reflecte situația economică de după 
pandemia de COVID-19 și să acorde o 
atenție deosebită reducerilor sectoriale și 
potențialului de absorbție, 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). În cazul în care consideră că 
este necesar să modifice acest obiectiv și 
pe baza acordului prealabil al Consiliului 
European, Comisia prezintă propuneri în 
acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.

Or. en

Justificare

A longer timeframe for the Commission's impact assessment is required as important 
information is currently missing, in particular the NECP of some Member States, as well as 
an in-depth analysis of the economic consequences of the Covid-19 pandemic. Moreover, the 
Regulation must not prejudge the outcome of the assessment nor of the potential increase of 
the emission reductions targets. So far all energy and climate targets were agreed at the 
European Council level, in line with its role to set the EU's strategic priorities. Any 
amendment to climate targets is therefore subject to a prior agreement by the European 
Council.
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Amendamentul 23

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 în decembrie 2021, Comisia 
evaluează dacă ar trebui 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 în calcul luarea măsurilor necesare 
în conformitate cu tratatele, inclusiv 
adoptarea unor propuneri legislative.

Or. en

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Până în decembrie 2020, Comisia 
elaborează un plan în care se detaliază 
măsurile ce urmează a fi luate la nivelul 
Uniunii pentru a se asigura faptul că sunt 
mobilizate resurse adecvate pentru a 
permite investițiile necesare realizării 
unei economii a Uniunii neutre din punct 
de vedere climatic.

Or. en

Justificare

Ținând seama de punctele de plecare diferite pentru atingerea neutralității climatice de către 
sectoarele economice din diferite state membre, mecanismele de finanțare și de sprijin ale UE 
ar trebui să fie proporționale cu sarcina socială și economică a tranziției.
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Amendamentul 25

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 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;
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(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 26

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Orientări privind traiectoriile sectoriale în 

vederea realizării neutralității climatice
1. Până la ... [șase luni de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament], 
Comisia stabilește orientări privind 
traiectoriile orientative la nivelul Uniunii 
pentru diferite sectoare ale economiei 
pentru a ajuta sectoarele respective să 
contribuie la atingerea obiectivului de 
neutralitate climatică cel târziu până în 
2050, astfel cum se prevede la articolul 2 
alineatul (1).
2. Orientările menționate la alineatul 
(1) vizează reducerea emisiilor și creșterea 
absorbțiilor în următoarele sectoare:
(a) energie electrică;
(b) industrie;
(c) transporturi;
(d) încălzire și răcire;
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(e) clădiri;
(f) agricultură;
(g) deșeurile și exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultura (LULUCF);
(h) orice alt sector relevant pentru a 
contribui la îndeplinirea obiectivului de 
neutralitate climatică prevăzut la articolul 
2 alineatul (1).
3. Traiectoriile încep să se aplice 
începând cu [șase luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament].
4. În orientările menționate la 
alineatul (1), Comisia ține seama de 
următoarele aspecte:
(a) amprenta socio-economică;
(b) rentabilitatea și eficiența 
economică;
(c) competitivitatea sectorului în 
economia globală;
(d) competitivitatea economiei 
Uniunii;
(e) cele mai bune tehnologii 
disponibile;
(f) costurile dezafectării și reciclării 
tehnologiilor aferente, precum și impactul 
acestora asupra mediului și biodiversității, 
inclusiv impactul extracției de materii 
prime; (
(g) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului 
și securitatea aprovizionării;
(h) echitatea și solidaritatea între 
statele membre și în interiorul acestora;
(i) necesitatea de a asigura 
eficacitatea de mediu în timp;
(j) nevoile și oportunitățile de 
investiții, precum și eficiența energetică și 
eforturile de investiții legate de 
decarbonizare întreprinse de diferite 
sectoare;
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(k) necesitatea de a asigura o tranziție 
justă și echitabilă din punct de vedere 
social;
(l) evoluțiile internaționale și 
eforturile întreprinse de țările terțe 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;
(m) cele mai bune și cele mai recente 
dovezi științifice disponibile, inclusiv cele 
mai recente rapoarte ale IPCC.
5. Comisia revizuiește orientările în 
cazul în care constată că s-a produs o 
schimbare semnificativă a oricăruia 
dintre factorii menționați la alineatul (4).

Or. en

Justificare

Este important ca toate principalele sectoare ale economiei să contribuie la atingerea 
obiectivului de neutralitate climatică. Toate sectoarele ETS și non-ETS ar trebui să depună 
eforturi comparabile și să se implice în găsirea unor soluții de neutralitate climatică.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) progresele colective realizate de 
toate statele membre în vederea realizării 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1), astfel cum este 
exprimat prin traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1);

(a) progresele colective realizate de 
toate statele membre în vederea realizării 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1);

Or. en
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Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) progresele în ceea ce privește 
urmarea traiectoriilor sectoriale 
menționate la articolul 3a alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) coerența măsurilor adoptate de 
Uniune cu obiectivul neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) relevanța traiectoriilor sectoriale 
menționate la articolul 3a alineatul (1) 
pentru capacitatea sectoarelor de a realiza 
progrese pe calea îndeplinirii obiectivului 
de neutralitate;

Or. en
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Comisia evaluează înainte de 
adoptare orice proiect de măsură și orice 
propunere legislativă în lumina 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1), include această 
analiză în orice evaluare a impactului care 
însoțește aceste măsuri sau propuneri și 
face public rezultatul evaluării respective la 
momentul adoptării.

Or. en
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Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Obiectivul neutralității climatice poate fi atins numai dacă reducerile emisiilor sau 
absorbțiile sunt realizate și de „sectoarele neenergetice”, inclusiv de LULUCF. Planurile 
naționale privind energia și clima conțin în principal informații legate de energie și, prin 
urmare, nu sunt suficiente pentru a evalua progresele înregistrate.

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) coerența măsurilor luate de 
sectoare cu traiectoriile sectoriale 
menționate la articolul 3a alineatul (1);

Or. en
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Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Statele membre sunt responsabile cu evaluarea „caracterului adecvat” al măsurilor 
naționale pe baza circumstanțelor lor naționale.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Statele membre sunt responsabile cu evaluarea „caracterului adecvat” al măsurilor 
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naționale pe baza circumstanțelor lor naționale.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) rapoartele Agenției Europene de 
Mediu (AEM);

(b) rapoartele Agenției Europene de 
Mediu (AEM) și ale organismelor 
CCONUSC relevante;

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) informații suplimentare 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 

eliminat
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taxonomia).

Or. en

Justificare

O astfel de trimitere generală la „informații suplimentare” reduce securitatea juridică între 
statele membre, întrucât acestea riscă să fie evaluate pe baza unor documente foarte diferite, 
de origine și credibilitate foarte diferite. Dacă evaluarea este legată de Regulamentul privind 
taxonomia, aceasta ar conduce la excluderea unor tehnologii care sunt esențiale pentru 
atingerea obiectivului de neutralitate climatică și care concordă cu rapoartele IPCC și AIE.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Exercitarea delegării de competențe

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

Or. en

Justificare

Traiectoriile pentru sectoarele principale ale economiei ar trebui stabilite sub formă de 
orientări. Stabilirea obiectivului de neutralitate climatică pentru 2050 în legislație face ca 
obiectivul să fie obligatoriu și oferă o direcție pe termen lung pentru economia UE. Stabilirea 
traiectoriilor prin intermediul unui act delegat, pe lângă acest obiectiv, nu face decât să 
genereze incertitudine în materie de reglementare.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera 3 a (nouă)
Regulamentul UE 2018/1999
Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La articolul 3 alineatul (2), se 
adaugă următoarea literă (da):
„(da) descrierea măsurii în care se 
prevede să se folosească traiectoriile 
sectoriale menționate la articolul 3a 
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alineatul (1) din Regulamentul .../... 
[Legea climei] în legătură cu obiectivul de 
neutralitate climatică a diferitelor 
sectoare;

Or. en

Justificare

Se adaugă o altă secțiune a planurilor naționale integrate privind energia și clima pentru a 
monitoriza modul în care sectoarele plănuiesc să țină seama de traiectorii în strategiile lor de 
decarbonizare.

Amendamentul 42

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Articolul 11 se înlocuiește cu 
următorul text:

(5) Articolul 11 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 11

Dialogul pe mai multe niveluri pe tema 
energiei și a climei

„Articolul 11

Dialogul pe mai multe niveluri pe tema 
energiei și a climei

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

Fiecare stat membru instituie un dialog pe 
mai multe niveluri pe tema energiei și a 
climei, în conformitate cu normele interne, 
în cadrul căruia autoritățile locale, 
organizațiile societății civile, comunitatea 
de afaceri, investitorii și alte părți 
interesate vizate, inclusiv reprezentanți din 
sectoarele menționate la articolul 3a 
alineatul (2) din Regulamentul .../... 
[Legea climei], precum și publicul larg pot 
participa activ și discuta despre atingerea 
obiectivului Uniunii de realizare a 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 din Regulamentul.../... [Legea climei] și 
despre diferitele scenarii preconizate 
pentru politicile privind energia și clima, 
inclusiv pentru cele pe termen lung, și pot 
analiza progresele realizate, cu excepția 
cazului în care au deja o structură care 
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clima.; îndeplinește această funcție. În cadrul 
acestui dialog pot fi discutate planurile 
naționale integrate privind energia și 
clima.;
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera 6 a (nouă)
Regulamentul UE 2018/1999
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) la articolul 29, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
1. Până la 31 octombrie 2021 și 
ulterior din doi în doi ani, Comisia 
evaluează, în special pe baza rapoartelor 
naționale integrate intermediare privind 
energia și clima, a traiectoriilor sectoriale 
menționate la articolul 3a alineatul (1) 
din Regulamentul .../... [Legea climei], a 
altor informații raportate în temeiul 
prezentului regulament, a indicatorilor și 
a statisticilor și datelor europene, atunci 
când sunt disponibile:
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