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Amendamentul 62
Robert Roos, Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Comisia pentru transport și turism 
recomandă Comisiei mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, 
competentă în fond, să propună 
respingerea propunerii Comisiei.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 63
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 192 alineatul (1),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 192 alineatul (2),

Or. en

Amendamentul 64
Johan Van Overtveldt
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Propunere de regulament
Referirea 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere avizul juridic neoficial al 
Serviciului Juridic al Parlamentului 
European privind exercitarea delegării de 
competențe,

Or. en

Justificare

Stabilirea traiectoriei către 2050 este un element esențial al acestei propuneri și, prin 
urmare, delegarea de competențe către Comisie în această privință nu este în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE.

Amendamentul 65
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

Or. en

Amendamentul 66
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

_________________ _________________
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 67
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Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

_________________ _________________
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 68
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 69
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Toate documentele legislative 
rezultate din obiectivele ambițioase de a 
realiza neutralitatea climatică până în 
2050, inclusiv Pactul verde european, ar 
trebui să facă obiectul unei evaluări 
aprofundate a impactului la nivel 
regional, național și european. Orice 
propunere de măsuri noi ar trebui să țină 
cont și de realități, să protejeze 
competitivitatea economiei europene și să 
sprijine inovarea. Ar trebui evitată dubla 
reglementare, care generează sarcini 
disproporționate asupra întreprinderilor.
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Amendamentul 70
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

_________________
20 IPCC, 2018: Încălzirea globală cu 1,5 
°C – un raport special al IPCC privind 
impactul încălzirii globale cu 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale și direcțiile 
conexe de evoluție a emisiilor globale de 
gaze cu efect de seră, în contextul 
consolidării răspunsului mondial la 
amenințarea reprezentată de schimbările 
climatice, al dezvoltării durabile și al 
eforturilor de eradicare a sărăciei 
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[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. 
Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, 
A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, 
R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, 
Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. 
Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor și T. 
Waterfield (eds.)].
21 IPBES 2019: Evaluare globală a 
biodiversității și a serviciilor ecosistemice.
22 Raportul Agenției Europene de Mediu 
intitulat „Mediul european – starea și 
perspectiva 2020” (Luxemburg: Oficiul 
pentru Publicații al UE, 2019).

Or. en

Amendamentul 71
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

afirmând că schimbările climatice sunt, ca 
importanță, abia al treilea factor 
răspunzător de declinul biodiversității22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Încălzirea globală cu 1,5 °C 
– un raport special al IPCC privind 
impactul încălzirii globale cu 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale și direcțiile conexe 
de evoluție a emisiilor globale de gaze cu 
efect de seră, în contextul consolidării 
răspunsului mondial la amenințarea 
reprezentată de schimbările climatice, al 
dezvoltării durabile și al eforturilor de 
eradicare a sărăciei [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
și T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Încălzirea globală cu 1,5 °C 
– un raport special al IPCC privind 
impactul încălzirii globale cu 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale și direcțiile conexe 
de evoluție a emisiilor globale de gaze cu 
efect de seră, în contextul consolidării 
răspunsului mondial la amenințarea 
reprezentată de schimbările climatice, al 
dezvoltării durabile și al eforturilor de 
eradicare a sărăciei [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
și T. Waterfield (eds.)].

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 72
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Criza provocată de pandemia de 
Covid-19 a condus la o scădere 
considerabilă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră, ceea ce demonstrează că este 
posibil să se îndeplinească recomandarea 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Mediu de reducere cu 7,6 % a emisiilor 
anuale4a pentru a contribui la limitarea 
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încălzirii globale la 1,5 °C, conform 
obiectivului Acordului de la Paris. Totuși, 
acest lucru s-a realizat fără nicio 
modificare sistemică și fără nicio 
planificare și anticipare, ceea ce poate 
conduce la posibile efecte de rebound și la 
consecințe sociale dramatice. Prin 
urmare, este crucial să se utilizeze această 
oportunitate unică pentru a schimba 
radical modelele de producție și consum și 
pentru a propune o planificare 
democratică și socială a tranziției 
ecologice.
_________________
4a Națiunilor Unite pentru Mediu, 
„Emissions Gap Report 2018” (Raportul 
pe 2018 privind discrepanțele în materie 
de emisii), 2019

Or. en

Amendamentul 73
Angel Dzhambazki

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”).

eliminat
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Or. en

Amendamentul 74
Maria Grapini, Petar Vitanov, Rovana Plumb

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 o transformare 
economică și societală adecvată, care să 
țină seama de efectele crizei provocate de 
epidemia de COVID-19, care a 
demonstrat că există o dependență prea 
mare de importuri din țări terțe, pentru 
crearea de locuri de muncă și finalizarea 
lanțurilor valorice în anumite sectoare de 
producție, pentru a obține creștere 
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”).

Or. en

Amendamentul 75
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stabilirea unui obiectiv pe termen 
lung este esențială pentru transformarea 

(3) Stabilirea unui obiectiv pe termen 
lung este esențială pentru transformarea 
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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”).

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 
realizarea, prin măsuri echitabile și 
eficiente din punctul de vedere al costurilor 
a obiectivului de temperatură de a limita 
încălzirea globală la mult sub 2 °C peste 
nivelurile preindustriale și de a continua 
eforturile de limitare a creșterii 
temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale, astfel cum s-a prevăzut în 
Acordul de la Paris din 2015 privind 
schimbările climatice, aprobat în cadrul 
celei de a 21-a sesiuni a Conferinței 
părților la Convenția-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice 
(„Acordul de la Paris”).

Or. en

Amendamentul 76
Elena Kountoura

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, juste din punct de 
vedere social și eficiente din punctul de 
vedere al costurilor în direcția atingerii 
obiectivului de temperatură de limitare a 
încălzirii globale la sub 1,5°C peste 
nivelurile preindustriale, 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 
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Unite asupra schimbărilor climatice 
(„Acordul de la Paris”).

Or. en

Amendamentul 77
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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 unor obiective și norme 
europene comune pe termen lung va fi 
esențială pentru păstrarea nivelului nostru 
actual de prosperitate, sprijinind totodată 
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.

Or. en

Amendamentul 78
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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 

(3) Stabilirea unui obiectiv ferm pe 
termen lung este esențială pentru 
transformarea economică și societală, 
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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”).

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”).

Or. en

Amendamentul 79
Tilly Metz

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 descreștere 
economică și atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, precum și pentru 
atingerea, prin măsuri echitabile și 
eficiente din punctul de vedere al 
costurilor, a obiectivului de temperatură 
prevăzut în Acordul de la Paris din 2015 
privind schimbările climatice, aprobat în 
cadrul celei de a 21-a sesiuni a Conferinței 
părților la Convenția-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice 
(„Acordul de la Paris”).

Or. en

Amendamentul 80
Angel Dzhambazki
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 
2 °C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale23.

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

23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

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

Or. en

Amendamentul 81
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Acordului de la Paris, precum și de a 
maximiza prosperitatea.

Or. en

Amendamentul 82
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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, urmărind 
obiectivele ocupării integrale a forței de 
muncă și progresului social.

Or. en

Amendamentul 83
Tilly Metz

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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 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, de a spori reziliența și 
regenerarea ecosistemelor și a reduce 
vulnerabilitatea societății la schimbările 
climatice.

Or. en

Amendamentul 84
Barbara Thaler

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Acțiunile Uniunii și ale statelor 
membre în domeniul climei au scopul de a 
proteja populația și mediul nostru 
înconjurător, bunăstarea, prosperitatea, 
sănătatea și sistemele alimentare, în 
vederea atingerii obiectivelor Acordului de 
la Paris, admițând totodată faptul că, în 
ultimele două decenii, oamenii au fost 
scoși din sărăcie la un nivel fără 
precedent, ceea ce întărește angajamentul 
Uniunii de a maximiza prosperitatea și de 
a spori reziliența pe toate continentele. 

Or. en

Amendamentul 85
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson
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Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Pentru realizarea neutralității 
climatice, este crucială realizarea unei 
tranziții cuprinzătoare a întregului sector 
al transporturilor, inclusiv al aviației și al 
transportului maritim, către o mobilitate 
durabilă cu emisii zero, protejând în 
același timp drepturile lucrătorilor și 
condițiile sociale ale acestora și asigurând 
o mobilitate accesibilă tuturor. Principiul 
„poluatorul plătește” ar trebui să fie un 
factor-cheie în acest sens. 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. 
În vreme ce emisiile din sectorul energetic 
au scăzut substanțial începând cu 1990, 
emisiile de gaze cu efect de seră din 
sectorul transporturilor au crescut. 
Provocările din sectorul transporturilor 
nu se limitează la transportul rutier sau 
feroviar, ci includ și transportul pe căi 
navigabile interioare, sectorul maritim și 
al aviației. Transformarea digitală, 
inovarea tehnologică, cercetarea și 
dezvoltarea sunt, de asemenea, factori 
importanți pentru realizarea obiectivului 
neutralității climatice.

Or. en

Amendamentul 86
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 6

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

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice, inclusiv a 
sectorului aviației și transportului 
maritim. 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. 
Energia nucleară joacă un rol în 
îndeplinirea obiectivului de realizare a 
neutralității climatice la nivelul UE până 
în 2050, fiind a doua cea mai mare sursă 
de producție de energie electrică cu emisii 
reduse de carbon la nivel mondial (după 
energia hidroelectrică). Lipsa investițiilor 
în această tehnologie va face tranziția 
către emisii reduse de carbon semnificativ 
mai dificilă și mai costisitoare. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt 
principalii factori pentru realizarea 
obiectivului neutralității climatice. 
Rămâne crucial să nu se excludă a priori 
anumite tehnologii.

Or. en

Justificare

Considerăm că inovarea este principalul motor al soluțiilor la provocările pe care le 
reprezintă schimbările climatice. Este clar că neutralitatea climatică la nivelul UE nu poate fi 
realizată fără energia nucleară. Mai mult, considerăm că noile tehnici inovatoare (de 
exemplu, editarea genomului) pot oferi o contribuție importantă și regretăm lentoarea cu 
care Comisia tratează această problemă.

Amendamentul 87
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Realizarea neutralității climatice (6) Realizarea neutralității climatice 
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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.

necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice și ar trebui să fie 
adaptată la specificul lor pentru a face 
tranziția viabilă din punct de vedere 
economic, justă și echitabilă din punct de 
vedere social. 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 introducerea de 
combustibili alternativi sunt factori 
esențiali pentru realizarea obiectivului 
neutralității climatice.

Or. en

Amendamentul 88
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. 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, asigurând totodată mecanisme 
adecvate de sprijin financiar al UE.

Or. en
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Amendamentul 89
Rovana Plumb, Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 90
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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 

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice, cu accent pe 
eliminarea treptată a utilizării resurselor 
fosile în toate sectoarele. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
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realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

Or. en

Amendamentul 91
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice, ținând seama 
totodată de caracteristicile acestora și de 
cele mai bune tehnologii disponibile. 
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 factori indispensabili 
pentru realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

Or. en

Amendamentul 92
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Realizarea neutralității climatice (6) Realizarea neutralității climatice 
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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.

este necesară în toate sectoarele 
economice, inclusiv în sectorul 
transporturilor, cu includerea totală a 
sectoarelor aviației și transportului 
maritim. Având în vedere importanța 
producției și a consumului de energie 
pentru emisiile de gaze cu efect de seră, 
este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

Or. en

Amendamentul 93
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. 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, cu condiția să existe mecanisme 
adecvate de sprijin financiar din partea 
UE.

Or. en
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Justificare

Punctul de plecare pentru realizarea neutralității climatice este diferit pentru fiecare stat 
membru sau sector al economiei. Acesta este influențat de mulți factori, inclusiv gradul de 
avansare a tehnologiei și disponibilitate, de posibilitățile de aplicare, de distribuție (în cazul 
combustibililor alternativi). Este important să se sublinieze necesitatea asigurării unor 
condiții de concurență echitabile, inclusiv sprijin financiar adecvat din partea UE.

Amendamentul 94
Barbara Thaler

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. 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 și, în special, cercetarea și 
dezvoltarea în tehnologii potențial 
revoluționare sunt singurii și cei mai 
importanți factori pentru realizarea 
obiectivului neutralității climatice.

Or. en

Amendamentul 95
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
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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.

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

Or. en

Amendamentul 96
Sara Cerdas

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 97
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
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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) 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, 
care să includă surse diversificate de 
energie curată, precum energia nucleară. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

Or. en

Amendamentul 98
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Peste jumătate dintre emisiile de 
CO2 sunt legate de materiale. Tranziția 
către o economie circulară este crucială 
pentru a asigura păstrarea valorii de-a 
lungul diverselor lanțuri și pentru a 
închide circuitul materialelor.

Or. en

Justificare

O parte semnificativă din emisiile noastre de carbon este strâns legată de extracția, 
prelucrarea, transportul, utilizarea și eliminarea materialelor. Economia circulară nu se 
referă doar la economisirea resurselor, ci și la „economisirea” emisiilor. Mai mult, o 
economie circulară este importantă și din punct de vedere geopolitic.
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Amendamentul 99
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 100
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Prin pachetul „Energie curată 
pentru toți europenii”29, Uniunea urmărește 
o 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 101
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pachetul „Energie curată pentru 
toți europenii” va trebui să fie revizuit, iar 
toată legislația conexă va trebui 
consolidată, pentru a atinge obiectivul de 
realizare a neutralității climatice până cel 
târziu în 2050.

Or. en

Amendamentul 102
Tilly Metz

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei. 
Având în vedere solidaritatea 
internațională și emisiile istorice ale 
țărilor europene, Uniunea are o 
responsabilitate specială de a-și reduce de 
urgență emisiile și poartă răspunderea 
pentru pierderile și daunele provocate de 
impactul schimbărilor climatice.

Or. en

Amendamentul 103
Johan Van Overtveldt

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) Schimbările climatice reprezintă o 
provocare globală, care necesită 
cooperare internațională și eforturi 
similare din partea diverselor părți. 
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. 
Este esențială o abordare realistă care să 
stimuleze o creștere durabilă și 
competitivă și să favorizeze prosperitatea.

Or. en
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Justificare

Susținem faptul că UE este un lider global. Totuși, întrucât în prezent UE reprezintă mai 
puțin de 10 % din emisiile globale de carbon, este clar că sunt imperios necesare eforturi mai 
ample. Reamintim o vorbă înțeleaptă: „Dacă crezi că ești lider, dar nimeni nu te urmează, 
înseamnă că doar ai ieșit la o plimbare”. Pentru a reuși, va trebui să ne unim eforturile. Mai 
mult, UE poate fi un exemplu credibil doar dacă susține o abordare realistă care să stimuleze 
o creștere durabilă și competitivă și să favorizeze prosperitatea, în condițiile în care nu există 
un consens asupra unei politici de sacrificiu.

Amendamentul 104
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Uniunea este și ar trebui să 
rămână lider mondial în tranziția către 
neutralitatea climatică și este hotărâtă să 
contribuie la asumarea unor obiective mai 
ambițioase la nivel mondial și la 
consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei și 
explorarea de instrumente noi, cum ar fi 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon.

Or. en

Amendamentul 105
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să o realizeze într-un mod just, 
echitabil din punct de vedere social și 
inclusiv, precum și să contribuie la 
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schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei.

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

Or. en

Amendamentul 106
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Europa este responsabilă pentru 9 % din emisiile de gaze cu efect de seră din lume, dar 
reprezintă puțin peste 6 % din populația sa. Eforturile în lupta împotriva schimbărilor 
climatice vor avea succes dacă și restul lumii va face progrese semnificative în acest sens.

Amendamentul 107
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(10a) Obiectivul neutralității climatice ar 
trebui atins la nivel european, asigurând 
condiții de concurență echitabile și 
competitivitate, inclusiv dezvoltarea unui 
mecanism de ajustare a emisiilor de 
dioxid de carbon compatibil cu OMC și 
renegocierea Tratatului privind Carta 
energiei pentru promovarea investițiilor 
în energia durabilă.

Or. en

Amendamentul 108
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Parlamentul European a declarat 
urgența climatică și de mediu și a invitat 
în repetate rânduri Comisia și statele 
membre să intensifice acțiunile în 
domeniul climei, pentru a facilita 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 
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climatice.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 109
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Parlamentul European a lansat 
îndemnul ca tranziția necesară către o 
societate neutră din punct de vedere 
climatic să aibă loc până în 205033. 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.
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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)].
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

Justificare

Recunoaștem urgența provocării reprezentate de schimbările climatice, dar nu susținem 
poziția Parlamentului European de a declara o urgență climatică și de mediu.

Amendamentul 110
Barbara Thaler

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 

(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. 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 
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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.

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

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

Or. en

Amendamentul 111
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

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 

(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 colectiv al 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 
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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.

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 112
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cu toate acestea, la 
12 martie 2020, Organizația Mondială a 
Sănătății a anunțat izbucnirea pandemiei 
de Covid-19, care a provocat o criză 
umanitară, socială și economică fără 
precedent în întreaga Uniune și la nivel 
mondial. La stabilirea cadrului Legii 
europene a climei, Comisia Europeană ar 
trebui să ia în considerare efectele 
pandemiei de Covid-19 și să își 
revizuiască propunerea în consecință.

Or. en
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Justificare

Pandemia de Covid-19 a provocat o criză umanitară, socială și economică fără precedent în 
întreaga Uniune. La evaluarea traiectoriei și stabilirea obiectivelor pentru 2030, Comisia 
Europeană ar trebui să țină seama de recentele evoluții ale crizei provocate de pandemia de 
Covid-19.

Amendamentul 113
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Comisia ar trebui să creeze o bază 
de date pentru a include informațiile 
relevante privind legislația, politicile și 
bunele practici aplicate, anterior sau 
ulterior intrării în vigoare a prezentului 
regulament, de statele membre, de regiuni 
sau de entități locale.

Or. en

Amendamentul 114
Alessandra Moretti, Johan Danielsson, Vera Tax

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. 

(12) Uniunea ar trebui să urmărească 
obiectivul ca, până în 2050, pe plan intern 
în cadrul Uniunii și la nivelul statelor 
membre, 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 de către toate statele membre, iar 
acestea, împreună cu Parlamentul 
European, Consiliul și Comisia, ar trebui să 
ia măsurile necesare pentru a permite 
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Măsurile întreprinse la nivelul Uniunii vor 
constitui o parte importantă a măsurilor 
necesare pentru atingerea obiectivului.

atingerea acestui obiectiv. Măsurile 
întreprinse la nivelul Uniunii vor constitui 
o parte importantă a măsurilor necesare 
pentru atingerea obiectivului și la nivelul 
statelor membre. După 2050, Uniunea și 
toate statele membre ar trebui să continue 
să reducă emisiile astfel încât absorbțiile 
de gaze cu efect de seră să depășească 
emisiile.

Or. en

Amendamentul 115
Angel Dzhambazki

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 și absorbțiile de gaze cu 
efect de seră la nivelul întregii economii.

Or. en

Amendamentul 116
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 117
Tilly Metz

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 acorde 
prioritate reducerii emisiilor antropice, 
urmărind totodată obiectivul ca, până în 
2040, pe plan intern în cadrul Uniunii și la 
nivelul fiecărui stat membru, să se obțină, 
prin soluții naturale și tehnologice, un 
echilibru între emisiile antropice și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră la 
nivelul întregii economii. Obiectivul de 
realizare a neutralității climatice la nivelul 
Uniunii în 2040 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 
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întreprinse la nivelul Uniunii și la nivelul 
statelor membre constituie o parte la fel de 
importantă a măsurilor necesare pentru 
atingerea obiectivului.

Or. en

Amendamentul 118
Sara Cerdas

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

Or. en

Amendamentul 119
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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 de realizare a neutralității 
climatice la nivelul Uniunii în 2050 ar 
trebui să fie urmărit în mod colectiv și 
individual de către toate statele membre, 
iar statele membre, Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia ar trebui să ia 
măsurile necesare pentru a permite 
atingerea acestui obiectiv. Măsurile 
întreprinse la nivelul Uniunii vor constitui 
o parte importantă a măsurilor necesare 
pentru atingerea obiectivului.

Or. en

Amendamentul 120
Johan Van Overtveldt

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, la nivelul UE, 
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.

Or. en
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Justificare

Este important să se sublinieze că obiectivul privind neutralitatea climatică este stabilit la 
nivelul UE, iar nu la nivelul fiecărui stat membru. Realizarea neutralității climatice la nivelul 
UE nu impune, prin urmare, ca fiecare stat membru să devină neutru din punct de vedere 
climatic până în 2050. Mai mult, considerăm că ar trebui să rămână posibilă o anumită 
flexibilitate internațională.

Amendamentul 121
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a asigura solidaritatea și a 
permite o tranziție energetică eficientă, 
politica climatică europeană trebuie să 
conceapă un parcurs clar pentru 
realizarea neutralității climatice până în 
2050. Uniunea ar trebui să rămână 
realistă în ceea ce privește eficiența 
costurilor și provocările tehnice și să se 
asigure că sursele de energie 
dispecerizabile pentru a echilibra 
nivelurile maxime și cele minime ale 
cererii din sistemul energetic, cum ar fi 
tehnologiile pe bază de hidrogen, sunt 
disponibile și accesibile ca preț.

Or. en

Amendamentul 122
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Din motive de justiție și de 
solidaritate, aplicarea mecanismelor de 
sprijin și de finanțare ale Uniunii, cum ar 
fi Fondul pentru o tranziție justă prevăzut 
în Regulamentul (UE) …/... al 
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Parlamentului European și al Consiliului, 
ar trebui să țină seama de diferitele 
puncte de plecare ale statelor membre 
pentru a atinge neutralitatea climatică.

Or. en

Amendamentul 123
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 124
Barbara Thaler

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 

eliminat
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temperatură stabilite în Acordul de la 
Paris și în conformitate cu recomandările 
științifice formulate de IPCC.

Or. en

Amendamentul 125
Sara Cerdas

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 se prezinte ca 
un exemplu la nivel mondial și 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.

Or. en

Amendamentul 126
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 127
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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. Statele membre ar 
trebui să adopte strategii și planuri 
naționale cuprinzătoare de adaptare. 
Evenimentele legate de schimbările 
climatice, cum ar fi creșterea nivelului 
apelor, condițiile meteorologice extreme și 
temperaturile în creștere, pot conduce la 
deteriorarea infrastructurilor, la 
întreruperi ale activității, la presiuni 
asupra capacității și eficienței lanțului de 
aprovizionare și la consecințe negative 
pentru mobilitatea europeană. De aceea, 
Comisia ar trebui să aibă în vedere 
propunerea unui cadru legislativ pentru a 
crește capacitatea de gestionare a 
riscurilor, reziliența și capacitatea de 
adaptare la schimbările climatice a 
infrastructurii de transport.

Or. en

Amendamentul 128
Sara Cerdas

Propunere de regulament
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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. Statele membre ar 
trebui să adopte strategii și planuri 
naționale cuprinzătoare și ambițioase de 
adaptare, ținând seama de particularitățile 
regionale. De asemenea, statele membre 
ar trebui să contureze strategiile 
împreună cu autoritățile locale, în 
concordanță cu obiectivele europene 
stabilite.

Or. en

Amendamentul 129
Carles Puigdemont i Casamajó

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. Statele membre ar 
trebui să adopte strategii și planuri 
naționale cuprinzătoare și ambițioase de 
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adaptare, ținând seama de informațiile 
furnizate de entitățile locale și regionale. 
Statele membre ar trebui să implice 
regiunile și, după caz, marile 
municipalități sau conglomeratele locale, 
la elaborarea și adoptarea strategiilor și 
planurilor cuprinzătoare.

Or. en

Amendamentul 130
Kathleen Van Brempt

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. Statele membre ar 
trebui să adopte strategii și planuri 
naționale cuprinzătoare și ambițioase de 
adaptare care să conducă la realizarea 
neutralității climatice până cel târziu în 
2050, conștientizând faptul că costurile 
inacțiunii depășesc considerabil 
investițiile necesare acțiunilor în 
domeniul climei.

Or. en

Amendamentul 131
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Considerentul 14
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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 printr-o bună gestiune 
financiară, în așa fel încât 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.

Or. en

Amendamentul 132
Tilly Metz

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, 
reziliența și capacitatea de regenerare a 
ecosistemelor 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.

Or. en
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Amendamentul 133
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
costurile de ordin social, economic și de 
mediu ale inacțiunii sau ale acțiunii 
insuficiente; securitatea și accesibilitatea 
din punctul de vedere al prețului a energiei 
și a alimentelor, ținând seama, în special, 
de necesitatea de a combate sărăcia 
energetică; 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, astfel încât nicio 
persoană să nu fie lăsată în urmă, în 
conformitate cu orientările din 2015 ale 
Organizației Internaționale a Muncii 
pentru o tranziție echitabilă către 
economii și societăți sustenabile din punct 
de vedere ecologic pentru toți; 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.
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Or. en

Amendamentul 134
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; necesitatea de a 
asigura o tranziție justă și echitabilă din 
punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
concluziile Consiliului European și 
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; diferite 
sectoare economice precum transportul 
au nevoie de un ritm individual către 
realizarea neutralității climatice, care nu 
poate fi stabilit decât după o evaluare 
cuprinzătoare a impactului, ținând cont 
de efectul asupra industriei și ocupării 
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forței de muncă în acest sector; trecerea 
la o mobilitate cu emisii scăzute necesită 
mai multă flexibilitate și obiective pe 
termen lung pentru a sprijini locurile de 
muncă, creșterea, investițiile și inovarea 
în sector.

Or. en

Amendamentul 135
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) 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; 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;
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ecologice și a nivelului de ambiție.

Or. en

Amendamentul 136
Tilly Metz

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și sustenabilitatea pe termen 
lung a economiei; securitatea, 
suveranitatea alimentară 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, IPBES 
și EPCC; 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.

Or. en
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Amendamentul 137
Sara Cerdas

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, mai 
ales între statele membre cu regiuni 
ultraperiferice, în cazul cărora ar trebui 
să se acorde o atenție specială la 
implementarea măsurilor. Ar trebui să se 
țină seama de capacitatea economică a 
statelor membre, dar și 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.

Or. en

Amendamentul 138
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Barbara Thaler

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 139
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; contextul 
internațional și politicile 
comerciale; necesitatea de a asigura o 
tranziție justă și echitabilă din punct de 
vedere social, astfel încât nicio persoană 
să nu fie lăsată în urmă; 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 utilizarea 
tehnologiilor inovatoare pentru reducerea 
și absorbțiile emisiilor de gaze cu efect de 
seră și consolidarea rezilienței; o evoluție 
graduală în timp a integrității ecologice și a 
nivelului de ambiție.

Or. en

Amendamentul 140
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea, mobilitatea 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, realistă 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.

Or. en

Amendamentul 141
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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 

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

societății, astfel cum arată Comisia în 
comunicarea sa intitulată „Pactul verde 
european”. În concluziile sale din 12 
decembrie 2019, Consiliul European a 
precizat că toate actele legislative și 
politicile relevante ale UE trebuie să fie 
corelate cu îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice și să contribuie la 
acesta, cu respectarea unor condiții de 
concurență echitabile, și a invitat Comisia 
să analizeze dacă acest lucru impune o 
modificare a normelor actuale. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să evalueze 
amprenta de carbon a proiectelor majore 
de infrastructură de transport și de 
energie, ținând seama de întregul ciclu de 
viață, inclusiv de emisiile indirecte, și ar 
trebui să aibă în vedere soluții alternative 
care să țină cont de scăderea globală a 
consumului de energie, precum și de o 
reducere a transportului de călători și de 
mărfuri.

Or. en

Amendamentul 142
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Comisia, în comunicarea sa 
intitulată „Pactul ecologic european”1a 
subliniază accelerarea tranziției către o 
mobilitate durabilă și inteligentă, pentru a 
transforma economia UE, societatea și 
mediul natural în scopul atingerii 
obiectivului neutralității climatice. 
Comunicarea indică faptul că toate 
modurile de transport ar trebui să 
contribuie la obiectivele Pactului ecologic 
european. Pentru a realiza aceste din 
urmă obiective, este necesar să se 
stimuleze transportul multimodal, 
conectivitatea automatizată, modernă și 
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accesibilă în domeniul mobilității, precum 
și introducerea de combustibili alternativi 
pentru transport și instalarea de puncte de 
încărcare durabile. Revizuirea 
Regulamentului TEN-T ar trebui să joace 
un rol esențial în accelerarea 
transformării către o mobilitate 
inteligentă și durabilă.
_________________
1a Comunicarea Comisiei „Pactul ecologic 
european”, COM(2019) 640 final din 
11 decembrie 2019.

Or. en

Amendamentul 143
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Pentru a asigura tranziția către o 
mobilitate durabilă și inteligentă, Comisia 
și-a anunțat în comunicarea sa „Pactul 
ecologic european”1a intenția de a adopta 
o strategie cuprinzătoare privind 
mobilitatea durabilă și inteligentă în 
2020, cu măsuri ambițioase care vizează 
reducerea semnificativă a emisiilor de 
CO2 și de alți poluanți în toate modurile 
de transport. Strategia va include 
următoarele patru domenii de acțiune: 
stimularea utilizării vehiculelor ecologice 
și a combustibililor alternativi la 
combustibilii din transportul rutier, 
maritim și aviatic; intensificarea utilizării 
modurilor de transport mai durabile, 
precum căile ferate și căile navigabile 
interioare, și îmbunătățirea eficienței la 
nivelul întregului sistem de transport; 
stimularea alegerilor corecte din partea 
consumatorilor și a practicilor cu emisii 
reduse; și realizarea de investiții în soluții 
cu emisii reduse și zero, inclusiv în 
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infrastructură. Mai mult, strategia ar 
trebui să profite din plin de oportunitățile 
reprezentate de digitalizare și ar trebui să 
continue să acorde prioritate celor mai 
înalte standarde de siguranță și securitate. 
În plus, ar trebui să se asigure că tranziția 
către o mobilitate durabilă și inteligentă 
de derulează în paralel cu o tranziție 
echitabilă pentru lucrătorii din sectorul 
transporturilor și promovează 
perfecționarea și recalificarea necesare 
adaptării la noile provocări și 
oportunități. În fine, strategia 
cuprinzătoare ar trebui să garanteze 
accesibilitatea și abordabilitatea ca preț a 
modurilor de transport durabile pentru 
toți utilizatorii.
_________________
1a Comunicarea Comisiei „Pactul ecologic 
european”, COM(2019) 640 final din 
11 decembrie 2019.

Or. en

Amendamentul 144
Angel Dzhambazki

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 

eliminat



AM\1206522RO.docx 61/126 PE652.581v01-00

RO

își aducă propria contribuție. Pe baza 
unei evaluări cuprinzătoare a impactului 
și ținând seama de analiza planurilor 
naționale integrate privind energia și 
clima care îi vor fi prezentate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2018/1999 al Parlamentului European și 
al Consiliului36, Comisia ar trebui ca 
până în septembrie 2020 să revizuiască 
obiectivul privind clima asumat de 
Uniune pentru 2030 și să analizeze 
opțiunile pentru un nou obiectiv de 
reducere a emisiilor până în 2030, de 50-
55 % comparativ cu nivelurile din 1990. 
În cazul în care consideră că este necesar 
să modifice obiectivul asumat de Uniune 
pentru 2030, Comisia ar trebui să 
înainteze propuneri Parlamentului 
European și Consiliului în vederea 
modificării în consecință a prezentului 
regulament. În plus, Comisia ar trebui să 
evalueze, până la 30 iunie 2021, modul în 
care ar trebui modificată legislația 
Uniunii care pune în aplicare acest 
obiectiv pentru a se ajunge la o reducere a 
emisiilor cu 50-55 % în comparație cu 
1990.
_________________
36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și 
(UE) 2015/652 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
525/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 145
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

_________________ _________________
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 146
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 

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

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 majoreze obiectivul pentru 2030 
privind clima la un obiectiv de reducere a 
emisiilor de 65 % comparativ cu nivelurile 
din 1990 și să stabilească un obiectiv 
adecvat pentru 2040 în funcție de 
cerințele necesare atingerii obiectivului 
neutralității climatice. 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 65 % în comparație 
cu 1990.

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

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

Or. en
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Amendamentul 147
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
ecologic 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. 
Din cauza declinului economic fără 
precedent ca urmare a pandemiei de 
Covid-19, această nouă situație trebuie 
luată în considerare, iar planurile trebuie 
modificate în consecință, pentru a păstra 
prosperitatea și competitivitatea societății 
noastre. Prin urmare, 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 
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prezentului regulament.

_________________ _________________
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 148
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

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 

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
ecologic 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, care include 
consecințele crizei provocate de pandemia 
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privind energia și clima care îi vor fi 
prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
Comisia ar trebui ca până în septembrie 
2020 să revizuiască obiectivul privind 
clima asumat de Uniune pentru 2030 și să 
analizeze opțiunile pentru un nou obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2030, de 
50-55 % comparativ cu nivelurile din 1990. 
În cazul în care consideră că este necesar 
să modifice obiectivul asumat de Uniune 
pentru 2030, Comisia ar trebui să înainteze 
propuneri Parlamentului European și 
Consiliului în vederea modificării în 
consecință a prezentului regulament. În 
plus, Comisia ar trebui să evalueze, până la 
30 iunie 2021, modul în care ar trebui 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare acest obiectiv pentru a se ajunge la 
o reducere a emisiilor cu 50-55 % în 
comparație cu 1990.

de Covid-19, și ținând seama de analiza 
planurilor naționale integrate privind 
energia și clima care îi vor fi prezentate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2018/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului36, Comisia ar trebui ca până în 
septembrie 2020 să revizuiască obiectivul 
privind clima asumat de Uniune pentru 
2030 și să analizeze opțiunile pentru un 
nou obiectiv de reducere a emisiilor până 
în 2030, de 50-55 % comparativ cu 
nivelurile din 1990. În cazul în care 
consideră că este necesar să modifice 
obiectivul asumat de Uniune pentru 2030, 
Comisia ar trebui să înainteze propuneri 
Parlamentului European și Consiliului în 
vederea modificării în consecință a 
prezentului regulament. În plus, Comisia ar 
trebui să evalueze, până la 30 iunie 2021, 
modul în care ar trebui modificată 
legislația Uniunii care pune în aplicare 
acest obiectiv pentru a se ajunge la o 
reducere a emisiilor cu 50-55 % în 
comparație cu 1990.

_________________ _________________
36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE și 2013/30/UE 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 149
Johan Van Overtveldt
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Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
ecologic 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 a 
impactului cuprinzătoare și robuste, luând 
în considerare consecințele 
socioeconomice ale crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 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 
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 30 iunie 2021, modul în 
care ar trebui modificată legislația Uniunii 
care pune în aplicare acest obiectiv.

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

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

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

Or. en

Justificare

Nu putem prejudicia rezultatul evaluării impactului prin introducerea deja de noi obiective 
pentru 2030. Mai mult, întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 generează 
provocări socioeconomice enorme și fără precedent, este important ca efectele și impactul 
acestei crize să fie luate în considerare în cadrul evaluării de impact în curs realizate de 
Comisie asupra obiectivelor pentru 2030.

Amendamentul 150
Marian-Jean Marinescu

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 

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

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

_________________ _________________
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 151
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Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
ecologic 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 majoreze obiectivul privind clima 
de reducere a emisiilor până în 2030 la 50-
65 % comparativ cu nivelurile din 1990 și 
să stabilească un obiectiv adecvat pentru 
2040 în funcție de cerințele necesare 
atingerii obiectivului neutralității 
climatice. 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 realiza 
această reducere necesară a emisiilor.

_________________ _________________
36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
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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).

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 152
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Comisia ar trebui să efectueze o 
evaluare generală a punerii în aplicare a 
actualului regulament și a actelor 
delegate care decurg din acesta. 
Evaluarea în curs ar trebui realizată 
implicând părțile interesate, Parlamentul 
European, statele membre, regiunile și 
entitățile locale, care ar fi trebuit să 
introducă informațiile proprii în baza de 
date furnizată de Comisie. La finele 
anului 2024, Comisia ar trebui să 
modifice actualul regulament, pentru a-l 
actualiza.

Or. en

Amendamentul 153
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb
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Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a garanta că Uniunea și 
toate statele membre rămân pe calea cea 
bună în direcția atingerii obiectivului 
neutralității climatice și pentru a asigura 
previzibilitatea și încrederea tuturor 
actorilor economici, inclusiv a 
întreprinderilor, a lucrătorilor, a 
sindicatelor, a investitorilor și a 
consumatorilor, Comisia ar trebui să 
analizeze posibilitățile de a stabili un 
obiectiv climatic al Uniunii pentru 2040 și 
să prezinte Parlamentului European și 
Consiliului propunerile legislative pe care 
le consideră adecvate.

Or. en

Amendamentul 154
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Statele membre rămân 
responsabile pentru propriile 
angajamente de reducere a emisiilor și 
pentru propriile contribuții eficiente din 
punctul de vedere al costurilor la 
obiectivul UE de realizare a neutralității 
climatice, enunțate în strategiile lor pe 
termen lung.

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze că obiectivul privind neutralitatea climatică este stabilit la 
nivelul UE, iar nu la nivelul fiecărui stat membru. Realizarea neutralității climatice la nivelul 
UE nu impune, prin urmare, ca fiecare stat membru să devină neutru din punct de vedere 
climatic până în 2050. Contribuțiile diferitelor state membre ar trebui să fie ghidate de 
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principiul eficienței din punctul de vedere al costurilor.

Amendamentul 155
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Comisia ar trebui să evalueze 
nevoile de locuri de muncă, inclusiv 
cerințele de educație și formare 
profesională, dezvoltarea economiei și 
instituirea unei tranziții juste și echitabile.

Or. en

Amendamentul 156
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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recomandări atunci când constată că 
măsurile adoptate de statele membre nu 
sunt în concordanță cu obiectivul 
neutralității climatice sau sunt inadecvate 
pentru a spori capacitatea de adaptare, a 
consolida reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 157
Barbara Thaler

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a se asigura că Uniunea și 
statele membre fac în continuare progrese 
suficiente pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice și în materie de 
adaptare, Comisia ar trebui să evalueze 
periodic progresele înregistrate. În cazul în 
care progresele colective realizate de 
statele membre în vederea realizării 
obiectivului neutralității climatice sau în 
materie de adaptare sunt insuficiente sau 
măsurile Uniunii nu sunt în concordanță cu 
obiectivul neutralității climatice sau sunt 
inadecvate pentru a spori capacitatea de 
adaptare, a consolida reziliența sau a 
reduce vulnerabilitatea, Comisia ar trebui 
să ia măsurile necesare în conformitate cu 
tratatele. De asemenea, Comisia ar trebui 
să evalueze periodic măsurile naționale 
relevante și să emită recomandări atunci 
când constată că măsurile adoptate de 
statele membre nu sunt în concordanță cu 
obiectivul neutralității climatice sau sunt 
inadecvate pentru a spori capacitatea de 
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 luând în calcul acțiunile 
necesare pentru a combate recesiunea 
economică, pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice și în materie de 
adaptare, Comisia ar trebui să evalueze 
periodic progresele înregistrate și impactul 
măsurilor întreprinse. 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, Comisia ar trebui să ia măsurile 
necesare luând în considerare nevoia de 
competitivitate a economiei europene. 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 și al competitivității 
sau sunt inadecvate pentru a consolida 
reziliența economiei noastre, reducând în 
același timp vulnerabilitatea la schimbările 
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climatice.

Or. en

Amendamentul 158
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Pentru a se asigura că Uniunea și 
statele membre fac în continuare progrese 
suficiente pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice și în materie de 
adaptare, Comisia ar trebui să evalueze 
periodic progresele înregistrate. 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. 
Ar trebui instituit un cadru de punere în 
aplicare, care să ofere Comisiei 
instrumentele prin care să solicite 
adaptările necesare din partea statelor 
membre și care să îi permită o 
monitorizare însoțită de repercusiuni în 
cazul în care statele membre nu pun în 
aplicare aceste cerințe; 

Or. en
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Amendamentul 159
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Pentru a se asigura că Uniunea și 
toate statele membre fac în continuare 
progrese suficiente pentru a atinge 
obiectivul neutralității climatice și în 
materie de adaptare, Comisia ar trebui să 
evalueze periodic progresele înregistrate. 
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. În 
cazul în care un stat membru nu pune în 
aplicare măsurile ca răspuns la 
recomandările Comisiei, aceasta ar trebui 
să ia măsurile necesare în conformitate 
cu tratatele și să facă aceste măsuri 
publice.

Or. en

Amendamentul 160
Tilly Metz



PE652.581v01-00 78/126 AM\1206522RO.docx

RO

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Pentru a se asigura că Uniunea și 
statele membre fac în continuare progrese 
suficiente pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice și în materie de 
adaptare, Comisia ar trebui să evalueze 
periodic progresele înregistrate. 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 și 
capacitatea de regenerare a ecosistemelor 
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 capacitatea de 
regenerare a ecosistemelor și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 161
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a se asigura că Uniunea și 
statele membre fac în continuare progrese 

(18) Pentru a se asigura că Uniunea și 
statele membre fac în continuare progrese 
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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.

suficiente pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice la nivelul UE 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 strategiilor lor pe termen lung 
sau în materie de adaptare sunt insuficiente 
sau măsurile Uniunii nu sunt în 
concordanță cu obiectivul neutralității 
climatice la nivelul UE 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 
strategiile lor pe termen lung sau sunt 
inadecvate pentru a spori capacitatea de 
adaptare, a consolida reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice.

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze că obiectivul privind neutralitatea climatică este stabilit la 
nivelul UE, iar nu la nivelul fiecărui stat membru. Realizarea neutralității climatice la nivelul 
UE nu impune, prin urmare, ca fiecare stat membru să devină neutru din punct de vedere 
climatic până în 2050. Statele membre își definesc contribuția la obiectivul UE în strategiile 
lor pe termen lung.

Amendamentul 162
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

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 

(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 
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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.

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

Or. en

Amendamentul 163
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) În cazul în care statele membre, 
regiunile sau entitățile locale au luat 
măsuri suplimentare pentru îndeplinirea 
obiectivelor stabilite în prezentul 
regulament, anterior sau pe durata 
regulamentului în vigoare, Comisia ar 
trebui să țină cont de aceste măsuri și, 
dacă este cazul, să le garanteze pentru 
întreaga Uniune. Parlamentul European 
ar trebui să ofere asistență Comisiei în 
acest demers.

Or. en
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Amendamentul 164
Petar Vitanov

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Stabilirea unui parcurs clar pentru 
realizarea neutralității climatice ar trebui 
realizată prin dialog instituționalizat și 
schimb de informații în strânsă cooperare 
cu statele membre. O astfel de cooperare 
ar trebui să fie realizată de rețeaua 
ofițerilor naționali de legătură și să fie un 
punct de plecare pentru coordonarea 
viitoare în cadrul statelor membre.

Or. en

Amendamentul 165
Angel Dzhambazki

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 

eliminat
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al mediului, atât cele ale Uniunii, cât și 
cele ale statelor membre, în conformitate 
cu Regulamentul (UE) 2020/… 
(Regulamentul privind taxonomia), atunci 
când astfel de informații sunt disponibile. 
Comisia ar trebui să utilizeze statisticile și 
datele europene, atunci când acestea sunt 
disponibile, și să solicite o analiză de 
specialitate. Agenția Europeană de Mediu 
ar trebui să ofere asistență Comisiei, după 
caz, în conformitate cu programul său 
anual de lucru.

Or. en

Amendamentul 166
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comisia ar trebui să asigure o 
evaluare solidă și obiectivă, bazată pe cele 
mai recente descoperiri științifice, tehnice 
și socioeconomice, susținute de o masă 
reprezentativă de experți independenți, și 
să își bazeze evaluarea pe informații 
relevante, inclusiv pe informațiile 
transmise și raportate de statele membre, 
pe rapoartele Agenției Europene de Mediu, 
pe cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv pe rapoartele IPCC. 
Dat fiind faptul că s-a angajat să analizeze 
modul în care sectorul public poate utiliza 
taxonomia UE în contextul Pactului verde 
european, Comisia ar trebui să includă 
informații cu privire la investițiile durabile 
din punctul de vedere al mediului, atât cele 
ale Uniunii, cât și cele ale statelor membre, 
în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2020/… (Regulamentul privind 
taxonomia), atunci când astfel de 
informații sunt disponibile. Comisia ar 
trebui să utilizeze statisticile și datele 
europene, atunci când acestea sunt 

(19) Comisia ar trebui să asigure o 
evaluare solidă și obiectivă, bazată pe cele 
mai recente descoperiri științifice, tehnice 
și socioeconomice, susținute de o masă 
reprezentativă de experți independenți, și 
să își bazeze evaluarea pe informații 
relevante, inclusiv pe informațiile 
transmise și raportate de statele membre, 
pe rapoartele Agenției Europene de Mediu, 
pe cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv pe rapoartele IPCC și 
pe cele mai recente evaluări, în 
conformitate cu articolul 14 din Acordul 
de la Paris. 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. 
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disponibile, și să solicite o analiză de 
specialitate. Agenția Europeană de Mediu 
ar trebui să ofere asistență Comisiei, după 
caz, în conformitate cu programul său 
anual de lucru.

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

Or. en

Amendamentul 167
Barbara Thaler

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comisia ar trebui să asigure o 
evaluare solidă și obiectivă, bazată pe cele 
mai recente descoperiri științifice, tehnice 
și socioeconomice, susținute de o masă 
reprezentativă de experți independenți, și 
să își bazeze evaluarea pe informații 
relevante, inclusiv pe informațiile 
transmise și raportate de statele membre, 
pe rapoartele Agenției Europene de 
Mediu, pe cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv pe rapoartele IPCC. 
Dat fiind faptul că s-a angajat să analizeze 
modul în care sectorul public poate utiliza 
taxonomia UE în contextul Pactului verde 
european, Comisia ar trebui să includă 
informații cu privire la investițiile durabile 
din punctul de vedere al mediului, atât cele 
ale Uniunii, cât și cele ale statelor membre, 
în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2020/… (Regulamentul privind 
taxonomia), atunci când astfel de 
informații sunt disponibile. Comisia ar 
trebui să utilizeze statisticile și datele 
europene, atunci când acestea sunt 
disponibile, și să solicite o analiză de 
specialitate. Agenția Europeană de Mediu 
ar trebui să ofere asistență Comisiei, după 
caz, în conformitate cu programul său 

(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. 
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.
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anual de lucru.

Or. en

Amendamentul 168
Sara Cerdas

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comisia ar trebui să asigure o 
evaluare solidă și obiectivă, bazată pe cele 
mai recente descoperiri științifice, tehnice 
și socioeconomice, susținute de o masă 
reprezentativă de experți independenți, și 
să își bazeze evaluarea pe informații 
relevante, inclusiv pe informațiile 
transmise și raportate de statele membre, 
pe rapoartele Agenției Europene de Mediu, 
pe cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv pe rapoartele IPCC. 
Dat fiind faptul că s-a angajat să analizeze 
modul în care sectorul public poate utiliza 
taxonomia UE în contextul Pactului verde 
european, Comisia ar trebui să includă 
informații cu privire la investițiile durabile 
din punctul de vedere al mediului, atât cele 
ale Uniunii, cât și cele ale statelor membre, 
în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2020/… (Regulamentul privind 
taxonomia), atunci când astfel de 
informații sunt disponibile. Comisia ar 
trebui să utilizeze statisticile și datele 
europene, atunci când acestea sunt 
disponibile, și să solicite o analiză de 
specialitate. Agenția Europeană de Mediu 
ar trebui să ofere asistență Comisiei, după 
caz, în conformitate cu programul său 
anual de lucru.

(19) Comisia ar trebui să asigure o 
evaluare solidă și obiectivă, bazată pe cele 
mai recente descoperiri științifice, tehnice 
și socioeconomice, susținute de o masă 
reprezentativă de experți independenți, și 
să își bazeze evaluarea pe dovezi științifice, 
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. Rezultatele acestei evaluări 
ar trebui prezentate Parlamentului 
European și diseminate la scară largă 
pentru a fi accesibile întregii societăți 
civile.

Or. en
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Amendamentul 169
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice, ar trebui să se 
faciliteze o mobilizare publică și socială 
puternică în materie de combatere a 
schimbărilor climatice. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să aibă o atitudine de 
deschidere față de toate componentele 
societății pentru a le oferi posibilitatea și 
mijloacele să contribuie activ la 
construirea unei societăți neutre din 
punct de vedere climatic și reziliente la 
schimbările climatice, inclusiv prin 
lansarea unui pact climatic european.

eliminat

Or. en

Amendamentul 170
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice, ar trebui să se 
faciliteze o mobilizare publică și socială 
puternică în materie de combatere a 
schimbărilor climatice. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să aibă o atitudine de 
deschidere față de toate componentele 
societății pentru a le oferi posibilitatea și 
mijloacele să contribuie activ la construirea 

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice, ar trebui să se 
faciliteze o mobilizare publică și socială 
puternică în materie de combatere a 
schimbărilor climatice. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să aibă o atitudine de 
deschidere față de toate componentele 
societății pentru a le oferi posibilitatea și 
mijloacele să contribuie activ la construirea 
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unei societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice, inclusiv prin lansarea unui pact 
climatic european.

unei societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice, inclusiv prin lansarea unui pact 
climatic european. Comisia ar trebui să 
garanteze că feedbackul oferit de toate 
componentele societății, împreună cu 
statele membre, regiunile, entitățile locale, 
Parlamentul European și organizațiile 
societății civile implicate, este asigurat și, 
după caz, urmat de acțiuni în consecință.

Or. en

Amendamentul 171
Sara Cerdas

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice, ar trebui să se 
faciliteze o mobilizare publică și socială 
puternică în materie de combatere a 
schimbărilor climatice. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să aibă o atitudine de 
deschidere față de toate componentele 
societății pentru a le oferi posibilitatea și 
mijloacele să contribuie activ la construirea 
unei societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice, inclusiv prin lansarea unui pact 
climatic european.

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice, ar trebui să se 
faciliteze o mobilizare publică și socială 
puternică în materie de combatere a 
schimbărilor climatice. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să aibă o atitudine de 
deschidere față de toate componentele 
societății pentru a le oferi posibilitatea și 
mijloacele să contribuie activ la construirea 
unei societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice, inclusiv prin lansarea unui pact 
climatic european. Comisia Europeană și 
statele membre ar trebui să deruleze 
campanii de informare a cetățenilor și a 
instituțiilor.

Or. en

Amendamentul 172
Barbara Thaler
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Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice, ar trebui să se 
faciliteze o mobilizare publică și socială 
puternică în materie de combatere a 
schimbărilor climatice. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să aibă o atitudine de 
deschidere față de toate componentele 
societății pentru a le oferi posibilitatea și 
mijloacele să contribuie activ la 
construirea unei societăți neutre din 
punct de vedere climatic și reziliente la 
schimbările climatice, inclusiv prin 
lansarea unui pact climatic european.

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice în interiorul 
Uniunii, Comisia ar trebui, prin urmare, 
să aibă o atitudine de deschidere față de 
toate părțile lumii, pentru a multiplica 
efectele obținute în Europa.

Or. en

Amendamentul 173
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice, ar trebui să se 
faciliteze o mobilizare publică și socială 
puternică în materie de combatere a 
schimbărilor climatice. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să aibă o atitudine de 
deschidere față de toate componentele 
societății pentru a le oferi posibilitatea și 
mijloacele să contribuie activ la construirea 
unei societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice, inclusiv prin lansarea unui pact 
climatic european.

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice, ar trebui să se 
faciliteze o mobilizare publică și socială 
puternică în materie de combatere a 
schimbărilor climatice. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să aibă o atitudine de 
deschidere față de toate componentele 
societății, inclusiv cetățeni, părți 
interesate, reprezentanți ai organizațiilor 
mai mici, ai sindicatelor și ai lucrătorilor 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
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climatice, inclusiv prin lansarea unui pact 
climatic european.

Or. en

Amendamentul 174
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice, ar trebui să se 
faciliteze o mobilizare publică și socială 
puternică în materie de combatere a 
schimbărilor climatice. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să aibă o atitudine de 
deschidere față de toate componentele 
societății pentru a le oferi posibilitatea și 
mijloacele să contribuie activ la construirea 
unei societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice, inclusiv prin lansarea unui pact 
climatic european.

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice, ar trebui să se 
faciliteze o mobilizare publică și socială 
puternică în materie de combatere a 
schimbărilor climatice la nivel local, 
regional, național, european și 
internațional. Prin urmare, Comisia ar 
trebui să aibă o atitudine de deschidere față 
de toate componentele societății pentru a le 
oferi posibilitatea și mijloacele să 
contribuie activ la construirea unei societăți 
neutre din punct de vedere climatic și 
reziliente la schimbările climatice, inclusiv 
prin lansarea unui pact climatic european.

Or. en

Amendamentul 175
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Nesupunerea civilă atunci când 
instituțiile publice nu reduc suficient 
emisiile de gaze cu efect de seră ar trebui 
considerate o necesitate și un exemplu.
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Amendamentul 176
Andor Deli

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 
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.

eliminat

_________________
37  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
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Amendamentul 177
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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 
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.

eliminat
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Or. en

Justificare

Țintele în materie de emisii ale Uniunii sunt elemente esențiale pentru politica Uniunii 
privind combaterea schimbărilor climatice. Din acest motiv, calculul traiectoriei pentru 
atingerea unui nivel net al emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu zero în Uniune până în 
2050 ar trebui să implice pe deplin legiuitorii UE și să fie supus procedurii de codecizie.

Amendamentul 178
Barbara Thaler

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 
special, pentru a asigura participarea 
egală la pregătirea actelor delegate, 

(21) Având în vedere amploarea 
modificărilor rezultate din Pactul verde, 
este extrem de important să se ajungă la 
un consens și să se asigure previzibilitate, 
încredere și responsabilitate democratică. 
De aceea, măsurile legate de climă trebuie 
să urmeze procedura legislativă ordinară.
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Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.
_________________
37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendamentul 179
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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 special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, lucrătorilor, 
investitorilor și consumatorilor, în cadrul 
unei tranziției treptate către neutralitatea 
climatică și pentru a asigura în timp 
reducerea treptată și pentru a contribui la 
evaluarea coerenței măsurilor și a 
progreselor înregistrate cu obiectivul 
neutralității climatice, Comisia, în paralel 
cu stabilirea unei traiectorii care să 
permită atingerea, până în 2050, în Uniune, 
a unui nivel al emisiilor de gaze cu efect de 
seră egal cu zero, ar trebui să prezinte 
propuneri legislative adecvate 
Parlamentului European și Consiliului.
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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.

_________________
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Amendamentul 180
Johan Van Overtveldt

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 special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 

(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, Comisia ar trebui să 
evalueze opțiunile pentru o traiectorie care 
să permită atingerea, până în 2050, a unui 
nivel al emisiilor de gaze cu efect de seră 
egal cu zero la nivelul UE. În consecință, 
Comisia poate prezenta propuneri 
legislative Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.
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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.

_________________
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Justificare

Propunerea Comisiei este inacceptabilă și îi scoate din joc pe cei doi colegiutori. Documentul 
neoficial al Serviciului Juridic explică clar argumentele împotriva delegării de competențe 
către Comisie pentru stabilirea unei traiectorii către anul 2050.

Amendamentul 181
Angel Dzhambazki

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 

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, lucrătorilor, 
investitorilor și consumatorilor, 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 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.
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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 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.
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Amendamentul 182
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 

(21) Pentru a se asigura că tranziția către 
neutralitatea climatică este ireversibilă și 
realistă, pentru a asigura reducerea treptată 
în timp și pentru a contribui la evaluarea 
coerenței măsurilor și a progreselor 
înregistrate cu obiectivul neutralității 
climatice, este crucial să se asigure 
previzibilitate, stabilitate și încredere 
pentru toți actorii economici, inclusiv 
pentru întreprinderi, lucrători, investitori 
și consumatori. 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.
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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 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.
_________________ _________________
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Amendamentul 183
Andrey Novakov

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 

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor sectoarelor economice și 
actorilor economici, inclusiv 
întreprinderilor, lucrătorilor, investitorilor 
și consumatorilor, pentru a se asigura că 
tranziția către neutralitatea climatică este 
ireversibilă, pentru a asigura reducerea 
treptată în timp și pentru a contribui la 
evaluarea coerenței măsurilor și a 
progreselor înregistrate cu obiectivul 
neutralității climatice, Comisia ar trebui să 
efectueze o evaluare a impactului 
sectorială cuprinzătoare. 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 
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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 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.

stabilite în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare37. În 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.

_________________ _________________
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Amendamentul 184
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

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 

(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, Comisia ar trebui să 
evalueze progresele înregistrate și să 
formuleze propuneri legislative 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, 
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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 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.

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 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.

_________________ _________________
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Amendamentul 185
Angel Dzhambazki

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, 

(23) Schimbările climatice sunt prin 
definiție o provocare transfrontalieră; 
așadar, este necesară o acțiune coordonată 
la nivel global, care să completeze și să 
consolideze în mod eficient politicile în 
domeniul climei. Prin urmare, va fi în 
dezavantajul Uniunii să își sacrifice 
competitivitatea pe scena mondială prin 
reducerea emisiilor de carbon, câtă vreme 
alți actori importanți la nivel global 
refuză să urmeze o astfel de politică. 
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prezentul regulament nu depășește ceea 
ce este necesar pentru atingerea acestui 
obiectiv,

Or. en

Amendamentul 186
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) În conformitate cu articolul 87 din 
Regulamentul 2018/1139, Agenția 
Uniunii Europene pentru Siguranța 
Aviației (AESA) a fost mandatată să 
publice, la fiecare trei ani, Raportul de 
Mediu în sectorul Aviației în Europa 
(EAER) care oferă o prezentare obiectivă 
a situației protecției mediului în raport cu 
aviația civilă în Uniune. EAER ar trebui 
utilizat ca instrument de monitorizare a 
reducerii treptate a emisiilor de gaze cu 
efect seră în sectorul aviației. În plus, 
EAER conține, de asemenea, 
recomandări vizând îmbunătățirea 
nivelului de protecție a mediului în 
domeniul aviației civile. Aceste 
recomandări ale AESA ar trebui să 
identifice opțiuni prin care să abordeze 
neconcordanțele între performanțele de 
mediu actuale/viitoare ale sectorului 
aviației europene și obiectivele 
neutralității climatice. EAER ar trebui să 
monitorizeze și să raporteze asupra 
eficacității măsurilor implementate.

Or. en

Amendamentul 187
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
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Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Sectorul transporturilor este vital 
pentru activitățile economice din Uniune. 
De asemenea, transporturile generează un 
sfert din emisiile de gaze cu efect de seră 
din Europa și constituie cauza principală 
a poluării atmosferice în orașe. Pentru a 
asigura utilizarea eficientă a resurselor de 
transport, pentru a lua în considerare 
realitățile operaționale și a reduce 
numărul curselor fără încărcătură, ceea 
ce reprezintă un element important în 
atingerea obiectivelor Acordului de la 
Paris în legătură cu reducerea emisiilor 
de CO2, cursele fără încărcătură, cu 
excepția necesităților de funcționare din 
transportul internațional, nu ar trebui 
permise.

Or. en

Amendamentul 188
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Emisiile din sectorul 
transporturilor au crescut continuu 
începând cu 1990, ceea ce relevă eșecul 
măsurilor bazate exclusiv pe noile 
tehnologii, fără a aborda intensificarea 
continuă a transportului de mărfuri și de 
călători. Diminuarea generală a 
transporturilor pentru a reduce emisiile ar 
trebui urmărită, în special, prin încetarea 
externalizării lanțurilor valorice prin 
acorduri de liber schimb și relocalizarea 
producțiilor, limitarea turismului de masă 
și dezvoltarea turismului local și 
sustenabil.
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Amendamentul 189
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Comisia ar trebui să prezinte cât 
mai curând posibil, dar cel târziu până în 
primăvara anului 2021, un cadru care să 
favorizeze dezvoltarea transportului 
feroviar de călători, inclusiv a trenurilor 
de noapte, pentru a oferi o alternativă 
confortabilă și credibilă la zborurile pe 
distanță scurtă. Aceasta ar cuprinde 
aspecte legate de fiscalitate și externalități 
de mediu, investiții în material rulant 
feroviar reînnoit prin fonduri europene și 
cooperare între operatori, de la orare 
până la rezervări, pentru a face călătoriile 
cu trenul plăcute și accesibile.

Or. en

Amendamentul 190
Barbara Thaler

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) În paralel cu eforturile Uniunii de 
a trece de la transportul rutier la cel 
feroviar pentru a atribui un rol dominant 
celui mai eficient mod de transport în 
materie de emisii de CO2 și având în 
vedere apropiatul An european al căilor 
ferate 2021, ar trebui pus un accent 
legislativ deosebit pe crearea, până în 
2024, a unui veritabil Spațiu feroviar unic 
european prin înlăturarea tuturor 
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sarcinilor administrative și a legilor 
naționale protecționiste.

Or. en

Amendamentul 191
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Pentru a asigura un parcurs clar 
către o mobilitate cu emisii zero, după 
cum s-a stabilit în Pactul verde european, 
Comisia ar trebui să reducă semnificativ 
cotele gratuite alocate sectorului aviației 
în cadrul EU ETS și să aibă în vedere că 
orice acțiune, sau lipsa de acțiune, 
întreprinsă la nivel global nu ar trebui să 
împiedice capacitatea UE de a întreprinde 
acțiuni proprii mai ambițioase;

Or. en

Amendamentul 192
Tilly Metz

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Având în vedere cantitatea 
deosebit de mare de emisii de gaze cu 
efect de seră emise de avioane, nave de 
croazieră și autovehicule pe bază de 
combustibili fosil, ar trebui inclus în 
clipurile de publicitate un mesaj de 
avertizare care să acopere 20 % din 
reclamele la aceste moduri de transport , 
întrucât reclamele înșelătoare și agresive 
sunt interzise de Directiva 2005/29/CE 
privind practicile comerciale neloiale.
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Amendamentul 193
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Infrastructurile TEN-T au un rol 
strategic în realizarea neutralității 
climatice în Uniune. Astfel, finalizarea 
rețelei centrale până în 2030 prezintă cea 
mai mare importanță pentru a permite 
transferul modal către moduri de 
transport mai durabile.

Or. en

Amendamentul 194
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) În conformitate cu articolul 87 din 
Regulamentul 2018/1139, Agenția 
Uniunii Europene pentru Siguranța 
Aviației (AESA) ar trebui să urmărească 
prevenirea efectelor dăunătoare 
semnificative asupra climei, a mediului și 
a sănătății umane cauzate de produsele 
din domeniul aviației civile. La inițiativa 
Parlamentului European, UE a stabilit un 
proiect-pilot în cadrul instituirii AESA 
pentru a dezvolta un program de 
etichetare de mediu care să ofere 
călătorilor, publicului larg și altor actori, 
inclusiv investitori privați și publici, 
informații ușor accesibile, fiabile și 
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independente cu privire la performanțele 
climatice ale aviației. Scopul acestui 
program este de a diminua impactul 
climatic al sectorului aviației, permițând 
cetățenilor UE să facă alegeri mai 
sustenabile și mai favorabile climei pe 
baza unor informații fiabile. Programul 
ar trebui să completeze politica climatică 
și să fie o condiție pentru participarea la 
proiecte finanțate din fonduri publice.

Or. en

Amendamentul 195
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Se preconizează că, la nivel 
internațional, emisiile de CO2 generate de 
transportul maritim vor crește cu 50 %, 
ajungând la 250 % în perioada până în 
2050. Emisiile de CO2 generate de 
transportul maritim sunt, de asemenea, în 
creștere rapidă în Uniune, crescând cu 
48 % între 1990 și 2008. Fără măsuri de 
combatere a emisiilor generate de 
transportul maritim, acestea sunt 
preconizate, până în 2050, să crească cu 
86 % peste nivelurile din 1990, ceea ce ar 
submina eforturile în domeniul climei 
întreprinse de alte sectoare, obiectivul 
Uniunii de a deveni o economie cu zero 
emisii nete de gaze cu efect de seră până 
în 2050 cel târziu, precum și obiectivul 
Acordului de la Paris. În prezent, 
transportul maritim este singurul sector 
care nu este abordat în mod expres printr-
un obiectiv al Uniunii de reducere a 
emisiilor sau prin măsuri specifice de 
atenuare.

Or. en
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Amendamentul 196
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Comisia ar trebui să prezinte cât 
mai curând posibil, dar cel târziu până în 
primăvara anului 2021, un set 
cuprinzător de acte legislație pentru 
reducerea emisiilor provenite din 
transportul aerian, luând în considerare 
impactul global al emisiilor asupra 
schimbărilor climatice, în special efectul 
radiativ care poate dubla impactul asupra 
schimbărilor climatice. Comisia ar trebui 
să se concentreze mai degrabă pe 
reducerea generală a transporturilor 
aeriene, decât pe progresele tehnologice 
ipotetice, și să prezinte un plan de 
eliminare treptată a „biocombustibililor” 
nocivi.

Or. en

Amendamentul 197
Barbara Thaler

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Întrucât transportul este în egală 
măsură responsabil pentru o bună parte 
din prosperitatea noastră europeană, dar 
și pentru emisiile noastre de CO2, 
Comisia Europeană ar trebui să își 
intensifice în mod dramatic eforturile, 
mai ales în ceea ce privește resursele 
financiare alocate și, dacă este necesar, 
prin legislație dedicată, pentru a asigura 
construcția rețelei centrale TEN-T până 
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în 2030 și realizarea rețelei 
complementare până în 2040.

Or. en

Amendamentul 198
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Fiecare nouă propunere 
prezentată de Comisie în etape 
consecutive (sau legată de obiectivele 
climatice) ar trebui să treacă testul de 
recuperare necesar ținând cont de 
aspectele economice la toate nivelurile, în 
toate statele membre. Obiectivele climatice 
ar trebui revizuite în consecință, în special 
după criza economică provocată de 
epidemia de Covid-19.

Or. en

Justificare

Când spunem că nimeni nu ar trebui lăsat în urmă, ar trebui să o spunem răspicat.

Amendamentul 199
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 23 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23c) Comisia ar trebui să înceapă cât 
mai curând posibil, dar cel târziu până în 
primăvara anului 2021, o evaluare a 
durabilității ecologice a tuturor zborurilor 
rapide și pe distanțe scurte efectuate în 
spațiul Uniunii Europene, ținând cont de 
disponibilitatea și dezvoltarea potențială a 
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transporturilor alternative, în special a 
transportului feroviar. Această evaluare 
ar trebui apoi utilizată ca bază pentru o 
propunere legislativă, pentru a limita 
aceste zboruri atunci când există 
alternative viabile.

Or. en

Amendamentul 200
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Propunere de regulament
Considerentul 23 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23c) Există o nevoie urgentă de acțiuni 
sporite pentru reducerea emisiilor 
maritime și includerea sectorului 
transportului maritim în sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), pe lângă adoptarea altor 
măsuri, precum ecologizarea porturilor, 
care să asigure că sectorul transportului 
maritim contribuie la eforturile de a 
atinge obiectivul neutralității climatice la 
nivelul întregii economii pentru 2050, 
precum și țintele pentru 2030 și 2040.

Or. en

Amendamentul 201
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Propunere de regulament
Considerentul 23 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23d) Uniunea ar trebui să își continue 
eforturile de consolidare a economiei 
circulare și să sprijine în continuare 
alternativele din surse regenerabile care 
pot înlocui produsele și materialele pe 
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bază de combustibili fosili. În acest sens, 
Uniunea ar trebui să încurajeze utilizarea 
combustibililor alternativi durabili, mai 
ales în sectoarele în care potențialul de 
reducere a emisiilor este mai mare, cum 
ar fi aviația și transportul maritim. 
Standardele în materie de combustibili ar 
trebui să completeze o tranziție care nu 
poate fi realizată exclusiv printr-un sistem 
bazat pe piață.

Or. en

Amendamentul 202
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 23 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23d) Comisia ar trebui să prezinte cât 
mai curând posibil, dar cel târziu până în 
primăvara anului 2021, un set 
cuprinzător de acte legislație pentru 
reducerea emisiilor provenite din 
transportul maritim, concentrându-se mai 
degrabă pe reducerea generală a 
transporturilor maritime, decât pe 
progresele tehnologice ipotetice, și să 
prezinte un plan de eliminare treptată a 
„biocombustibililor” nocivi.

Or. en

Amendamentul 203
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Propunere de regulament
Considerentul 23 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23e) Pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice până în 2050, astfel 
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cum este stabilit în Pactul verde european, 
Comisia ar trebui să consolideze legislația 
specifică asupra standardelor de 
performanță privind emisiile de CO2 
pentru autoturisme, autoutilitare și 
camioane, să elaboreze măsuri specifice 
care să deschidă calea către electrificarea 
transportului rutier și să adopte inițiative 
pentru promovarea producției și a 
implementării de combustibili alternativi 
durabili.

Or. en

Amendamentul 204
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Propunere de regulament
Considerentul 23 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23f) De asemenea, ar trebui avută în 
vedere asigurarea unor investiții 
suficiente în dezvoltarea infrastructurii 
adecvate pentru o mobilitate cu emisii 
zero, inclusiv platforme intermodale, și 
pentru consolidarea rolului 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE) în sprijinirea tranziției 
către o mobilitate inteligentă, durabilă și 
sigură în UE;

Or. en

Amendamentul 205
Alessandra Moretti, Johan Danielsson, Vera Tax

Propunere de regulament
Considerentul 23 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23g) Conectivitatea rețelei feroviare 
europene, în special conexiunile 
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internaționale, pentru a face transportul 
feroviar de călători mai atractiv pentru 
călătoriile pe distanțe medii și lungi, și 
îmbunătățirea capacității de transport 
feroviar și a căilor navigabile interioare 
ar trebui să se afle în centrul acțiunii 
legislative a UE.

Or. en

Amendamentul 206
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Propunere de regulament
Considerentul 23 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23h) Infrastructurile TEN-T au un rol 
strategic și contribuie la realizarea 
obiectivelor neutralității climatice. Este 
esențială finalizarea cât mai curând 
posibil a acestor coridoare, inclusiv în 
vederea accelerării tranziției de la 
transportul rutier la cel feroviar, în 
special pentru transportul comercial de 
mărfuri și transportul în scopuri 
comerciale.

Or. en

Amendamentul 207
Angel Dzhambazki

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 în Uniune.
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Or. en

Amendamentul 208
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea ireversibilă, realistă și 
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

Amendamentul 209
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze că obiectivul privind neutralitatea climatică este stabilit la 
nivelul UE, iar nu la nivelul fiecărui stat membru. Realizarea neutralității climatice la nivelul 
UE nu impune, prin urmare, ca fiecare stat membru să devină neutru din punct de vedere 
climatic până în 2050. Statele membre își definesc contribuția la obiectivul UE în strategiile 
lor pe termen lung.
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Amendamentul 210
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 211
Barbara Thaler

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

Amendamentul 212
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un 
obiectiv obligatoriu de realizare a 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 213
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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 în 2040, în 
vederea atingerii obiectivului pe termen 
lung privind temperatura prevăzut la 
articolul 2 din Acordul de la Paris de a 
limita încălzirea medie globală la mult 
sub 2 °C față de nivelurile preindustriale 
și de a continua eforturile de limitare a 
creșterii temperaturii la 1,5 °C față de 
nivelurile preindustriale, și oferă un cadru 
pentru realizarea de progrese în vederea 
atingerii obiectivului global în materie de 
adaptare stabilit la articolul 7 din Acordul 
de la Paris.

Or. en

Amendamentul 214
Elena Kountoura

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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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 în 2050, în 
vederea atingerii obiectivului pe termen 
lung de limitare a încălzirii globale la sub 
1,5 °C față de nivelurile preindustriale 
prevăzut la articolul 2 din Acordul de la 
Paris, și oferă un cadru pentru realizarea de 
progrese în vederea atingerii obiectivului 
global în materie de adaptare stabilit la 
articolul 7 din Acordul de la Paris.

Or. en

Amendamentul 215
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 216
Johan Van Overtveldt

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

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

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

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze că obiectivul privind neutralitatea climatică este stabilit la 
nivelul UE, iar nu la nivelul fiecărui stat membru. Realizarea neutralității climatice la nivelul 
UE nu impune, prin urmare, ca fiecare stat membru să devină neutru din punct de vedere 
climatic până în 2050. Statele membre își definesc contribuția la obiectivul UE în strategiile 
lor pe termen lung.

Amendamentul 217
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 218
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul



PE652.581v01-00 116/126 AM\1206522RO.docx

RO

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

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

Or. en

Amendamentul 219
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2 Obiectivul neutralității climatice 2 Obiectivele neutralității climatice

Or. en

Amendamentul 220
Angel Dzhambazki

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 221
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

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

1. Cel târziu până în 2040 trebuie să 
se asigure un echilibru între emisiile, 
inclusiv emisiile Uniunii provenite din 
transportul maritim și aerian 
internațional și emisiile asociate, și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră, astfel 
încât să se ajungă la zero emisii nete până 
la acea dată; această măsură se aplică 
fiecărui stat membru.

Or. en

Amendamentul 222
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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, în Uniune 
se asigură 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. Fiecare stat membru ajunge 
la emisii nete egale cu zero pe teritoriul 
său cel târziu până în 2050.

Or. en

Amendamentul 223
Kathleen Van Brempt

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 

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 
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încât să se ajungă la zero emisii nete până 
la acea dată.

încât să se ajungă la zero emisii nete până 
la acea dată, ceea ce necesită contribuții 
din partea tuturor statelor membre și a 
tuturor sectoarelor.

Or. en

Amendamentul 224
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 de gaze cu efect de seră care 
sunt reglementate în dreptul Uniunii și în 
legislația națională, astfel încât să se 
ajungă la zero emisii nete până la acea 
dată.

Or. en

Amendamentul 225
Elena Kountoura

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 de gaze cu efect de seră în toate 
sectoarele de activitate economică din UE, 
astfel încât să se ajungă la zero emisii nete 
până la acea dată.

Or. en
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Amendamentul 226
Barbara Thaler

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. Până în 2050 ar trebui 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.

Or. en

Amendamentul 227
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 228
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 229
Kathleen Van Brempt

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 adoptă măsurile necesare la 
nivel internațional, la nivelul Uniunii, la 
nivel național regional și sectorial, 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, între sectoarele economice și 
între cetățeni, asigurând o tranziție justă 
și nelăsând pe nimeni în urmă.

Or. en

Amendamentul 230
Johan Van Overtveldt

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 adoptă măsurile necesare la 
nivelul Uniunii, respectiv la nivel național, 
pentru a permite atingerea colectivă a 
obiectivului neutralității climatice la 
nivelul UE prevăzut la alineatul (1), ținând 
seama de importanța promovării echității și 
a solidarității între statele membre, de 
principiul eficienței costurilor și de 
potențialul statelor membre privind 
stocarea CO2.

Or. en
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Justificare

Statele membre rămân responsabile pentru propriile angajamente de reducere a emisiilor, 
enunțate în strategiile lor pe termen lung. În această privință, este important să se țină seama 
de principiul eficienței costurilor și de potențialul de stocare a CO2.

Amendamentul 231
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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 adoptă 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, între actorii economici și 
între cetățeni, asigurând o tranziție justă 
și nelăsând pe nimeni în urmă.

Or. en

Amendamentul 232
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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 adoptă măsurile necesare la 
nivelul Uniunii, respectiv la nivel național, 
pentru a permite să se atingă în mod 
colectiv și individual obiectivele 
neutralității climatice prevăzute la 
alineatul (1), ținând seama de importanța 
promovării echității și a solidarității între 
statele membre, a coeziunii sociale și a 
protecției cetățenilor vulnerabili.
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Or. en

Amendamentul 233
Andrey Novakov

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) De comun acord, instituțiile 
relevante ale Uniunii și statele membre 
adoptă măsurile necesare la nivelul 
Uniunii, respectiv la nivel național, pentru 
a permite atingerea colectivă a obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la 
alineatul (1), după ce au ținut seama de 
contextul social, economic și sectorial, 
precum și de importanța promovării 
echității și a solidarității între statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 234
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 adoptă măsurile necesare la 
nivelul Uniunii, respectiv la nivel național, 
pentru a permite atingerea la nivel colectiv 
și național a obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la alineatul (1), ținând 
seama de necesitatea renunțării la 
utilizarea combustibililor fosili și de 
importanța promovării echității și a 
solidarității între statele membre.
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Or. en

Amendamentul 235
Angel Dzhambazki

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) Statele membre sunt invitate să 
adopte măsurile necesare la nivel național, 
pentru a permite atingerea colectivă a 
obiectivului climatic prevăzut la alineatul 
(1), ținând seama de importanța promovării 
echității și a solidarității între statele 
membre și în funcție de nivelul acestora 
de redresare economică în urma crizei 
provocate de pandemia de Covid-19.

Or. en

Amendamentul 236
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

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 adoptă măsurile necesare la 
nivelul Uniunii, respectiv la nivel național, 
pentru a permite atingerea colectivă a 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la alineatul (1), ținând seama de importanța 
promovării echității, a solidarității și a unei 
tranziții juste în rândul statelor membre.

Or. en

Amendamentul 237
Marian-Jean Marinescu
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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 adoptă 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 aplicării echității și a 
solidarității între statele membre.

Or. en

Amendamentul 238
Sara Cerdas

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 și regional, 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.

Or. en

Amendamentul 239
Johan Van Overtveldt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(2a) Statele membre rămân 
responsabile pentru propriile 
angajamente de reducere a emisiilor. 
Statele membre își definesc contribuția la 
obiectivul neutralității climatice la nivelul 
UE în strategiile lor pe termen lung.

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze că obiectivul privind neutralitatea climatică este stabilit la 
nivelul UE, iar nu la nivelul fiecărui stat membru. Realizarea neutralității climatice la nivelul 
UE nu impune, prin urmare, ca fiecare stat membru să devină neutru din punct de vedere 
climatic până în 2050. Statele membre își definesc contribuția la obiectivul UE în strategiile 
lor pe termen lung.

Amendamentul 240
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia creează o bază de date 
pentru a include informațiile relevante 
privind legislația, politicile și bunele 
practici aplicate de statele membre, de 
regiuni sau de entitățile locale, anterior 
sau ulterior intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 241
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 

eliminat
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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.

Or. en


