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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comunicarea Comisiei privind Pactul verde european stabilește o nouă strategie de creștere 
care are drept scop transformarea Uniunii într-o societate echitabilă și prosperă, cu o 
economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, 
liberă de emisii nete de gaze cu efect de seră până cel târziu în 2050, în care creșterea 
economică este decuplată de utilizarea resurselor. Pactul verde european 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 efectelor 
conexe. 

În acest context, propunerea privind Legea europeană a climei vizează stabilirea cadrului care 
să permită realizarea neutralității climatice a UE. Raportoarea salută această propunere a 
Comisiei și prezintă o serie de amendamente prin care se urmărește îmbunătățirea 
Regulamentului privind Legea europeană a climei.

Mai concret, în cuprinsul proiectului de aviz, raportoarea:

 ia în considerare în mod serios situația de urgență în materie de climă și mediu și, prin 
urmare, propune ca Uniunea să atingă neutralitatea climatică până în 2040, adică cu un 
deceniu mai repede decât termenul stabilit în propunerea Comisiei. 

 atrage atenția asupra faptului că tranziția ar trebui să țină seama de disparitățile și 
dezechilibrele regionale, astfel încât să se desfășoare de o manieră justă și echitabilă 
din punct de vedere social, dar și incluzivă din punct de vedere teritorial. Tranziția 
trebuie să includă cetățenii, regiunile, zonele și comunitățile urbane și rurale, pentru a 
realiza obiectivele Acordului de la Paris, obiectivele de dezvoltare durabilă și Pactul 
verde european, printr-o nouă politică de dezvoltare sustenabilă, până în 2040.

 subliniază că noua lege privind clima ar trebui să includă în mod clar data eliminării 
treptate a combustibililor fosili și a subvențiilor directe și indirecte pentru aceștia, 
pentru a realiza o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2040. 
Subliniază necesitatea de a elimina treptat utilizarea tuturor combustibililor fosili, cu 
scopul de a limita creșterea temperaturii la 1,5°C peste nivelul preindustrial, în 
vederea atingerii obiectivului pe termen lung privind temperatura prevăzut la articolul 
2 din Acordul de la Paris.

 ia act de importanța promovării coeziunii economice, sociale și teritoriale pentru 
realizarea obiectivelor de neutralitate climatică, acestea fiind, potrivit tratatelor, unele 
dintre principalele obiective ale Uniunii, și stabilește un nou obiectiv pentru 2030 de 
reducere a emisiilor cu 65% față de 1990, care este mai ambițios decât cel inclus în 
propunerea Comisiei.

 subliniază importanța unei abordări integrate la nivelul Uniunii și la nivel național, 
care să orienteze toate politicile UE către obiectivul unei Uniuni Europene neutre din 
punct de vedere climatic până în 2040. 

 evidențiază că este important ca statele membre să stabilească obiective de reducere 
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concrete, care să includă obligații explicite în sprijinul eficienței energetice, al 
accesibilității ca preț a energiei și al securității aprovizionării.

 subliniază că adaptarea este o componentă-cheie a răspunsului global pe termen lung 
la schimbările climatice și, prin urmare, ia act de necesitatea de a sprijini strategiile 
naționale cuprinzătoare de adaptare și de a alinia acordurile de parteneriat privind 
fondurile structurale și de investiții europene la obiectivul general de atingere a 
neutralității climatice a UE până în 2040.

 subliniază necesitatea de a promova realizarea de sinergii între fondurile structurale și 
de investiții europene și diferitele programe ale Uniunii, ca de exemplu Orizont 
Europa, cu scopul de a sprijini noile tehnologii și soluțiile inovatoare care vor înlocui 
utilizarea combustibililor fosili. 

 solicită să se promoveze investițiile sustenabile și să se impună ca fondurile ESI să fie 
utilizate pentru mobilitatea sustenabilă, antreprenoriatul ecologic și infrastructura 
ecologică.

 ia act de importanța principiului parteneriatului și de rolul cetățenilor și al 
comunităților în antrenarea transformării la nivel central, dar și la nivel regional și 
local. Comisia ar trebui să arate deschidere în relația cu toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea să contribuie activ la construirea unei societăți neutre din 
punct de vedere climatic și reziliente la schimbările climatice.

În urma depunerii amendamentelor și a negocierilor cu raportorii din umbră, raportoarea 
propune o serie de amendamente de compromis care sunt susținute de majoritatea membrilor 
comisiei. În cadrul acestui pachet de compromis, care a fost adoptat de Comisia pentru 
dezvoltare regională, sunt convenite următoarele: 

 se stabilește obiectivul privind reducerea emisiilor nete până la zero înainte de 2050, atât 
la nivelul Uniunii, cât și la nivel național;

 se include verificarea climatică a tuturor politicilor, pentru a favoriza realizarea 
individuală și, ca rezultat, realizarea colectivă a obiectivului privind neutralitatea 
climatică;

 se stabilește anul 2030 ca termen pentru reducerea emisiilor cu 50%-55% față de nivelul 
din 1990;

 se solicită Comisiei să realizeze până în septembrie 2020 evaluarea impactului 
socioeconomic și sectorial al obiectivului stabilit pentru 2030;

 se solicită Comisiei să realizeze până la sfârșitul lui 2021 o evaluare privind posibilitățile 
de modificare a legislației Uniunii privind realizarea obiectivului pentru 2030 și a 
legislației Uniunii privind fondurile și instrumentele;

 se autorizează Comisia să adopte acte delegate cu privire la traiectoria necesară pentru 
realizarea obiectivului privind neutralitatea climatică;
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 se creează un sistem informațional comun al Uniunii, care să faciliteze schimburile de 
informații și de bune practici;

 se evidențiază imperativul respectării principiului parteneriatului;

 se evidențiază importanța principiului „poluatorul plătește”;

 se subliniază necesitatea eliminării treptate a combustibililor fosili și a subvențiilor directe 
și indirecte pentru aceștia;

 se ține seama, printre altele, de aspectele privind ocuparea forței de muncă și de aspectele 
sociale, de dificultățile demografice, de nevoia de a alinia acordurile de parteneriat privind 
fondurile ESI la obiectivul neutralității climatice, de recesiunea economică provocată de 
pandemia de COVID-19, precum și de necesitatea combaterii sărăciei energetice.

Prezentul aviz final reprezintă rezultatul unor negocieri intense și al compromisurilor 
realizate. Deși ar fi preferat o abordare mai temerară și obiective mai ambițioase, raportoarea 
dorește să le mulțumească raportorilor din umbră care reprezintă alte grupuri politice. 
Raportoarea invită Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară să 
examineze în mod serios amendamentele Comisiei pentru dezvoltare regională și să țină 
seama de angajamentul ferm al acestei comisii față de obiectivul neutralității climatice.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională 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”1, 
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 

(1) În comunicarea sa din 11 decembrie 
2019 intitulată „Pactul verde european”1, 
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 
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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.

asemenea, să protejeze, să conserve și să 
consolideze capitalul natural și 
biodiversitatea 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, 
incluzând cetățenii, regiunile, zonele sau 
comunitățile urbane și rurale.

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

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

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, care să fie acceptat în unanimitate 
de statele membre, este esențială pentru 
transformarea economică și societală, 
pentru crearea de locuri de muncă, pentru 
creșterea economică sustenabilă 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”).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Acțiunile Uniunii, ale statelor 
membre și ale autorităților regionale și 
locale în domeniul climei au scopul de a 
proteja populația și planeta, bunăstarea, 
prosperitatea, sănătatea, agricultura și 
sistemele alimentare, integritatea 
ecosistemelor și biodiversitatea de 
amenințarea pe care o reprezintă 
schimbările climatice, stabilind un 
echilibru între nevoia de dezvoltare și 
obiectivele în materie de durabilitate și de 
climă, 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 teritoriilor și a 
societății la schimbările climatice, ținând 
seama de recesiunea economică 
provocată de pandemia de COVID-19.

Amendamentul 4

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 
impune o abordare integrată și 
contribuția tuturor sectoarelor economice, 
un angajament pe termen lung 
proporțional în cadrul bugetului Uniunii 
și adaptarea la particularitățile sectoriale 
și regionale, pentru ca tranziția să fie 
viabilă din punct de vedere economic, 
justă și echitabilă din punct de vedere 
social, acordându-se o atenție deosebită 
zonelor rurale, zonelor afectate de 
tranziția industrială și regiunilor care 
suferă de diminuarea populației, cum ar fi 
regiunile din extrema nordică, cele 
insulare, transfrontaliere și montane, 
precum și cele ultraperiferice. Principiul 
„poluatorul plătește” ar trebui să fie un 
factor-cheie în acest sens. Având în vedere 
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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, 
descentralizat și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
În acest context, cadrul de reglementare a 
energiei ar trebui să stimuleze producția 
internă și economică și utilizarea energiei 
verzi și trebuie luată în considerare 
necesitatea armonizării acestuia. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea, 
precum și eliminarea treptată a 
combustibililor fosili și a subvențiilor 
directe și indirecte pentru aceștia sunt de 
asemenea factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

Amendamentul 5

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) În calitate de lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică, 
Uniunea are responsabilitatea de a 
conduce cu puterea exemplului, de a 
menține standarde de mediu stricte în 
procesele de producție, de a contribui la 
stabilirea 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 politica comercială 
și de investiții, politica de dezvoltare și 
diplomația în domeniul climei, fără a pune 
în pericol dezvoltarea economică a 
Uniunii.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
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Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PE652.420v02-00 10/36 AD\1208177RO.docx

RO

Amendamentul 8

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, de dezvoltare și de 
coeziune, ținând seama îndeosebi de 
necesitatea de a alinia acordurile de 
parteneriat din cadrul fondurilor ESI la 
obiectivul neutralității climatice. Statele 
membre ar trebui să adopte strategii și 
planuri naționale cuprinzătoare de adaptare 
în cooperare cu autoritățile regionale și 
locale, cu un accent deosebit pe investițiile 
locale și pe programele de educație locale 
privind promovarea consumului autonom, 
integrarea energiei din surse regenerabile 
și îmbunătățirea eficienței energetice, 
ținând seama de situația fiecărei regiuni. 
Strategiile și planurile regionale și locale 
de adaptare ar trebui să fie susținute de 
fondurile ESI și ar trebui să fie aliniate la 
strategia națională corespunzătoare.

Amendamentul 9

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 

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

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; echilibrul net al ocupării forței 
de muncă rezultat din măsuri și 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
și incluziunea lor socială; nevoile și 
oportunitățile de adaptare în diferite 
sectoare economice; securitatea și 
accesibilitatea din punctul de vedere al 
prețului ale energiei și alimentelor și 
autosuficiența de aprovizionare cu 
acestea, precum și necesitatea de a 
combate sărăcia energetică; echitatea și 
solidaritatea între statele membre și la nivel 
național, ținând seama de capacitatea lor 
economică și de dezvoltarea 
infrastructurii acestora, de circumstanțele 
naționale și regionale și de nevoia de 
convergență în timp; provocările 
demografice, conectivitatea și coeziunea 
dintre regiuni; necesitatea de a asigura o 
tranziție justă și echitabilă din punct de 
vedere social, precum și incluzivă din 
punct de vedere teritorial, acordând o 
atenție deosebită zonelor rurale și celor 
îndepărtate, care se confruntă cu 
dificultăți sociale și economice 
considerabile; necesitatea de a investi în 
mijloace inovatoare de producție, de 
fabricare, de cercetare și de educație; 
necesitatea de a trece treptat de la o 
economie liniară la o economie circulară; 
promovarea economiilor locale; cele mai 
bune dovezi științifice disponibile, în 
special descoperirile prezentate de IPCC și 
IPBES; necesitatea de a integra riscurile 
legate de schimbările climatice în deciziile 
de investiții și de planificare, inclusiv prin 
eliminarea treptată a subvențiilor directe 
și indirecte pentru combustibilii fosili, 
fără a exclude utilizarea hidrogenului 
ecologic ca o soluție temporară; 
necesitatea instituirii unor politici de 
investiții durabile pentru coeziune 
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economică, socială și teritorială, în 
special pentru regiunile insulare și de 
coastă, care sunt vulnerabile la 
schimbările climatice; necesitatea de a 
stopa procesul de pierdere și degradare a 
pădurilor și de a promova o gestiune 
sustenabilă a pădurilor, având în vedere 
rolul lor determinant ca forță 
stabilizatoare pentru climă; 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 
teritoriilor și a societății; o evoluție 
graduală în timp a integrității ecologice și a 
nivelului de ambiție; necesitatea pentru 
diferite regiuni de a urma un ritm 
individual în procesul de realizare a 
neutralității climatice, care poate fi 
stabilit numai după o evaluare 
cuprinzătoare a impactului, luând în 
considerare efectul asupra dezvoltării 
regionale, industriei și ocupării forței de 
muncă; evoluția inovațiilor tehnologice și 
a surselor de energie ecologice; și nevoia 
unei treceri treptate de la o paradigmă a 
creșterii la o paradigmă a post-creșterii și 
a dezvoltării sustenabile.

Amendamentul 10

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 

(16) Tranziția către neutralitatea 
climatică necesită o abordare integrată, 
schimbări la nivelul tuturor politicilor, 
finanțare ambițioasă și susținută 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 
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acesta, cu respectarea unor condiții de 
concurență echitabile, și a invitat Comisia 
să analizeze dacă acest lucru impune o 
modificare a normelor actuale.

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. Este la fel de important să se 
promoveze sinergiile între fondurile 
structurale și de investiții europene și 
diferitele programe ale Uniunii, și anume 
Orizont Europa, cu scopul de a sprijini 
noile tehnologii și soluțiile inovatoare 
care ar putea să înlocuiască utilizarea 
combustibililor fosili.

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 Consiliului1, 
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 

(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. Până în septembrie 2020, pe 
baza unei evaluări cuprinzătoare a 
impactului care să măsoare atât impactul 
pentru UE, cât și impactul pentru fiecare 
stat membru și care să țină 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 Consiliului1, 
Comisia ar trebui să revizuiască obiectivul 
privind clima asumat de Uniune pentru 
2030 și să analizeze opțiunile pentru un 
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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.

nou obiectiv de reducere a emisiilor cu 
50%-55%, comparativ cu nivelurile din 
1990, până în 2030, și să propună o 
finanțare pe măsură de la bugetul Uniunii 
pentru realizarea acestui eventual obiectiv 
nou pentru 2030. 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 31 decembrie 
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. De asemenea, 
Comisia ar trebui să aibă în vedere și 
necesitatea stabilirii, cât mai rapid posibil, 
a unui obiectiv pentru 2040 privind o 
reducere a emisiilor cu mult mai 
ambițioasă.

_________________ _________________
1 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).

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

Amendamentul 12

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.

(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 măsoare și 
să evalueze periodic progresele 
înregistrate, punând la dispoziția 
publicului toate datele corespunzătoare și 
luând în considerare particularitățile 
fiecărei zone. În cazul în care progresele 
colective realizate de statele membre și de 
regiuni 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 și 
regionale relevante, să emită recomandări 
și să acorde sprijin tehnic atunci când 
constată că măsurile adoptate de Uniune 
au dus la scăderea competitivității 
regionale și la pierderi de locuri de muncă 
în unele sectoare ale economiei sau 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.

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 

(19) Comisia ar trebui să asigure o 
evaluare solidă și obiectivă, bazată pe cele 
mai recente și cele mai disponibile 
descoperiri științifice, tehnice și 
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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.

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 o evaluare cuprinzătoare a impactului 
socioeconomic și sectorial al eventualelor 
obiective noi propuse. 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.

Amendamentul 14

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 

(20) Având în vedere faptul că cetățenii, 
regiunile, comunitățile și agenții 
economici 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 toate nivelurile, 
inclusiv la nivel național, regional și 
local, și cu participarea partenerilor 
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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.

sociali, inclusiv a sindicatelor, 
facilitându-se totodată participarea și 
accesul la informații pentru toate 
persoanele cu handicap. Prin urmare, în 
conformitate cu principiile 
parteneriatului, al respectării egalității de 
gen și al nediscriminării, 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 
cu scopul de a implica cetățenii și părțile 
interesate din Uniune în elaborarea 
politicilor climatice la nivelul Uniunii 
printr-un proces de democrație 
deliberativă. Pactul climatic va funcționa, 
de asemenea, ca mijloc pentru schimbul 
de bune practici, stimularea inovării 
sociale și susținerea financiară a 
inițiativelor locale sau comunitare.

Amendamentul 15

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, 

(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, incluzivă, 
echitabilă din punct de vedere social și 
adaptată la realitățile socioeconomice din 
toate regiunile, 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 propune o traiectorie care să 
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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 legiferare1. 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.

permită atingerea în Uniune, până cel 
târziu în 2050, a unui nivel net 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 legiferare1. 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.

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

Amendamentul 16

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 

(22) În conformitate cu angajamentul 
Comisiei față de principiile referitoare la o 
mai bună legiferare, ar trebui urmărită 
coerența și complementaritatea 
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 
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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.

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.

Amendamentul 17

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 
la nivelul Uniunii, care să sprijine și să 
consolideze în mod eficient politicile 
naționale și regionale. Întrucât obiectivul 
prezentului regulament, și anume realizarea 
neutralității climatice în Uniune până cel 
târziu în 2050, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre, ci, 
având în vedere amploarea și 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 (TUE). În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul respectiv, prezentul regulament 
nu depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestui obiectiv. În conformitate 
cu principiul cooperării loiale, prevăzut la 
articolul 4 din TUE, Uniunea și statele 
membre trebuie să se sprijine reciproc 
pentru realizarea obiectivelor prezentului 
regulament, trebuie să ia toate măsurile 
corespunzătoare carde decurg din 
obiectivele și recomandările prevăzute în 
prezentul regulament și trebuie să se 
abțină de la orice măsură care ar putea 
pune în pericol atingerea obiectivelor 
prezentului regulament,
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Amendamentul 18

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, care a fost adoptat cu unanimitate 
de statele membre, în vederea atingerii 
obiectivului pe termen lung privind 
temperatura prevăzut la articolul 2 din 
Acordul de la Paris, și anume limitarea 
încălzirii globale la mult sub 2 °C peste 
nivelurile preindustriale și continuarea 
eforturilor de a o limita la 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale, precum și 
corelarea fluxurilor financiare cu 
dezvoltarea rezilientă în fața schimbărilor 
climatice, 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.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Cât mai curând posibil, dar nu mai 
târziu de 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 atât la nivelul Uniunii, cât și 
la nivel național.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2
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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 competente ale Uniunii 
și statele membre trebuie să adopte 
măsurile necesare la nivelul Uniunii, 
respectiv la nivel național și regional, 
inclusiv verificarea climatică a tuturor 
politicilor, luând în considerare faptul că 
diferitele state membre au poziții de 
plecare diferite, pentru a permite atingerea 
de către fiecare stat membru și, drept 
rezultat, atingerea în mod colectiv a 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la alineatul (1), ținând seama de contextul 
social, economic și teritorial, precum și de 
importanța promovării echității, a 
solidarității și a cooperării loiale între 
statele membre și regiunile acestora.

Amendamentul 21

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 și după 
efectuarea unei evaluări a impactului 
socioeconomic și sectorial, 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 stabilească un 
nou obiectiv pentru 2030 de reducere a 
emisiilor cu 50%-55 % în comparație cu 
1990, și să propună o finanțare 
proporțională din bugetul UE pentru a 
atinge acest eventual obiectiv nou. În 
cazul în care consideră că este necesar să 
modifice acest obiectiv, Comisia prezintă 
propuneri în acest sens Parlamentului 
European și Consiliului, după caz.

Amendamentul 22
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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.

4. Până la 31 decembrie 2021, 
Comisia evaluează în ce mod ar trebui să 
fie modificată legislația Uniunii care pune 
în aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030, 
precum și legislația Uniunii privind 
fondurile și instrumentele, pentru a 
permite realizarea unor reduceri a emisiilor 
de 50%-55% în comparație cu 1990 și 
pentru a se atinge obiectivul de neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1) și are în vedere luarea măsurilor 
necesare în conformitate cu tratatele, 
inclusiv adoptarea unor propuneri 
legislative.

Amendamentul 23

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

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) competitivitatea economiei Uniunii; (b) competitivitatea economiei Uniunii 
și bunăstarea socială;

Amendamentul 25

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



AD\1208177RO.docx 23/36 PE652.420v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) recesiunea economică actuală și 
cele prevăzute care pun în pericol 
ocuparea forței de muncă, creșterea 
sustenabilă și incluziunea socială;

Amendamentul 26

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 un mai bun acces la acestea, 
precum și progrese tehnologice;

Amendamentul 27

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, 
sărăcia energetică și securitatea 
aprovizionării, ținând seama de profilul 
energetic al fiecărui stat membru;

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera da (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;
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Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) efectele asupra biodiversității și a 
ecosistemelor;

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) siguranța și accesibilitatea 
alimentelor din punctul de vedere al 
prețului, precum și securitatea 
aprovizionării;

Amendamentul 31

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, solidaritatea și 
cooperarea loială între statele membre și 
regiuni și în interiorul acestora, ținând 
cont de coeziunea socială, economică și 
teritorială a UE;

Amendamentul 32

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 publice și private, 
inclusiv nevoile de dezvoltare a 
infrastructurii;
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Amendamentul 33

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 și de a corecta dezechilibrele 
regionale;

Amendamentul 34

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 și statistice disponibile, 
inclusiv cele mai recente rapoarte ale IPCC 
și IPBES și o evaluare cuprinzătoare a 
impactului socioeconomic și sectorial;

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) angajamentul de a se afla în 
fruntea mișcării mondiale în materie de 
neutralitate climatică;

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) evaluarea amprentei de carbon și a 
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amprentei de apă în relațiile comerciale 
cu țările terțe.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Statele membre, în cooperare cu 
autoritățile regionale și locale, trebuie să 
elaboreze și să pună în aplicare strategii și 
planuri de adaptare care să includă 
obiective concrete de reducere și cadre 
cuprinzătoare de gestionare a riscurilor, pe 
baza unor scenarii de referință solide 
privind clima și vulnerabilitatea și a unor 
evaluări ale progreselor înregistrate și ale 
impactului, ținând seama de 
particularitățile regionale.

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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 realizate de toate statele 
membre în mod colectiv și individual în 
vederea realizării obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1), astfel cum este exprimat prin 
traiectoria menționată la articolul 3 
alineatul (1);

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) progresele colective realizate de 
toate statele membre în ceea ce privește 
adaptarea, astfel cum se menționează la 
articolul 4.

(b) progresele realizate de toate statele 
membre în mod colectiv și individual în 
ceea ce privește adaptarea, astfel cum se 
menționează la articolul 4.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului concluziile evaluării 
respective, împreună cu raportul privind 
starea uniunii energetice întocmit în anul 
calendaristic respectiv în conformitate cu 
articolul 35 din Regulamentul (UE) 
2018/1999. În evaluarea sa, Comisia 
menționează progresele înregistrate de 
regiuni și de regiunile metropolitane în 
ceea ce privește adaptarea, astfel cum se 
menționează la articolul 4, și foile de 
parcurs sectoriale de promovare a unei 
tranziții transparente și echitabile din 
punct de vedere social către neutralitatea 
climatică.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
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Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea menționată la alineatul (1) și 
revizuirea menționată la alineatul (2) se 
efectuează pe baza unui sistem comun de 
informații al UE, accesibil publicului, 
care conține informațiile generate de 
diferiții actori implicați în atingerea 
obiectivului de neutralitate climatică și în 
evoluția adaptării. Pentru a se asigura 
standardizarea și omogenitatea 
informațiilor, sistemul comun de 
informații al UE conține date ușor de 
găsit, accesibile, interoperabile și 
reutilizabile. Comisia adoptă acte delegate 
în conformitate cu articolul 9, în vederea 
completării prezentului regulament prin 
crearea sistemului comun de informații al 
UE și prin stabilirea cerințelor privind 
includerea în acest sistem a informațiilor 
și datelor. Acest sistem beneficiază de 
oportunitățile oferite de digitalizare și de 
noile tehnologii.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care, pe baza evaluării 3. În cazul în care, pe baza evaluării 
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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).

menționate la alineatul (1) și a revizuirii 
menționate la alineatul (2), Comisia 
constată că măsurile luate de Uniune nu 
sunt coerente cu obiectivul neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1) sau sunt neadecvate pentru asigurarea 
realizării de progrese în materie de 
adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4, că progresele înregistrate fie 
către obiectivul neutralității climatice, fie 
în materie de adaptare, astfel cum se 
menționează la articolul 4, sunt insuficiente 
sau că măsurile luate de Uniune au dus la 
reducerea competitivității sau la pierderea 
de locuri de muncă în anumite regiuni, 
aceasta ia măsurile necesare în 
conformitate cu tratatele, revizuind, în 
același timp, traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1).

Amendamentul 45

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) caracterul adecvat al măsurilor 
naționale relevante menite să asigure 
realizarea de progrese în materie de 
adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4, și diverșii factori externi 
statelor membre care influențează 
progresul, inclusiv o situație de forță 
majoră.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului concluziile evaluării 
respective, împreună cu raportul privind 
starea uniunii energetice întocmit în anul 

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

calendaristic respectiv în conformitate cu 
articolul 35 din Regulamentul (UE) 
2018/1999. În evaluarea sa, Comisia 
menționează măsurile luate de 
administrațiile regionale competente și de 
regiunile metropolitane în ceea ce privește 
obiectivul de neutralitate climatică 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și în 
legătură cu adaptarea la schimbările 
climatice, menționată la articolul 4, 
pentru a promova o tranziție transparentă 
și echitabilă din punct de vedere social 
către neutralitatea climatică.

Amendamentul 47

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 sau de 
regiunile acestuia nu sunt coerente cu 
acest obiectiv, astfel cum este exprimat 
prin traiectoria menționată la articolul 3 
alineatul (1), sau sunt neadecvate pentru a 
asigura realizarea de progrese în materie de 
adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4, sau că măsurile luate de 
Uniune au dus la reducerea 
competitivității sau la pierderea de locuri 
de muncă în anumite regiuni, aceasta 
poate adresa recomandări statului membru 
respectiv. Comisia pune aceste 
recomandări la dispoziția publicului.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2a. Sistemul de informații comun al 
UE menționat la articolul 5 alineatul (2) 
conține o secțiune care cuprinde strategii, 
măsuri și bune practici, pentru a contribui 
la armonizarea măsurilor luate de statele 
membre cu recomandările Comisiei.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statul membru în cauză ține seama 
de recomandare în mod corespunzător, 
într-un spirit de solidaritate între statele 
membre și Uniune și între statele membre;

(a) statul membru în cauză ține seama 
de recomandare în mod corespunzător, 
într-un spirit de solidaritate și cooperare 
loială între statele membre și Uniune, între 
statele membre vizate și între statul 
membru în cauză și regiunile sale, cu 
excepția cazului în care acestea din urmă 
au obiecțiuni justificate în mod 
corespunzător față de proiectul de 
recomandare;

Amendamentul 50

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, și

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

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) statisticile și datele regionale, 
inclusiv datele privind regiunile 
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metropolitane și

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv cele mai recente 
rapoarte ale IPCC și o evaluare 
cuprinzătoare a impactului socioeconomic 
și sectorial; și

Amendamentul 53

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 
taxonomia).

(e) informații suplimentare cu privire 
la investițiile durabile din punctul de 
vedere al mediului, atât cele ale Uniunii, 
cât și cele ale statelor membre și ale 
autorităților regionale și locale, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2020/… (Regulamentul privind 
taxonomia).

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice. Comisia trebuie să faciliteze un 
proces incluziv și accesibil la toate 

În conformitate cu principiul 
parteneriatului, Comisia trebuie să arate 
deschidere în relația cu toate componentele 
societății pentru a garanta realizarea de 
sinergii și a îmbunătăți schimburile de 
informații și măsurile de sensibilizare 
care vizează construirea unei societăți 
neutre din punct de vedere climatic și 
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nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor sociali, a cetățenilor și a 
societății civile, pentru schimbul de bune 
practici și pentru identificarea acțiunilor 
care contribuie la atingerea obiectivelor 
prezentului regulament. În plus, Comisia se 
poate baza, de asemenea, pe dialogurile pe 
mai multe niveluri pe tema climei și a 
energiei organizate de statele membre în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

reziliente la schimbările climatice. Comisia 
trebuie să faciliteze un proces incluziv, 
interactiv și accesibil la toate nivelurile, 
inclusiv la nivel național, regional și local, 
cu participarea partenerilor sociali, a ONG-
urilor, a cetățenilor și a societății civile, 
asigurând participarea și accesul la 
informații pentru toate persoanele cu 
handicap, în vederea schimbului de bune 
practici și a identificării acțiunilor care 
contribuie la atingerea obiectivelor 
prezentului regulament. În plus, Comisia se 
poate baza, de asemenea, pe dialogurile pe 
mai multe niveluri pe tema climei și a 
energiei organizate de statele membre în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Amendamentul 55

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Articolul 11 „Articolul 11

Dialogul pe mai multe niveluri pe tema 
energiei și a climei

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 

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 regionale și 
locale, organizațiile societății civile, 
comunitatea de afaceri, investitorii, 
sindicatele 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 
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acestui dialog pot fi discutate planurile 
naționale integrate privind energia și 
clima.”;

această funcție. În cadrul acestui dialog pot 
fi discutate planurile naționale integrate 
privind energia și clima.”;
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