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Amendamentul 242
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1) și a efectelor pandemiei de 
COVID-19, și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 50-
55 % în comparație cu 1990. Revizuirea 
trebuie să se bazeze pe o evaluare 
temeinică a impactului, care să țină 
seama de efectele sociale și economice ale 
crizei provocate de epidemia de COVID-
19, precum și de eventualul impact social 
al măsurilor viitoare. În cazul în care 
consideră că este necesar să modifice acest 
obiectiv, Comisia prezintă propuneri în 
acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz. În paralel, Comisia 
își continuă și eforturile de elaborare a 
unei metodologii pentru calcularea 
emisiilor pe toată durata ciclului de viață 
pentru anumite produse, în special pentru 
vehiculele rutiere, nave și aeronave.

Or. en

Justificare

Revizuirea obiectivelor pentru 2030 este prevăzută să aibă loc la doar doi ani după 
adoptarea obiectivelor climatice existente. Pentru a asigura un cadru legislativ clar și pentru 
a justifica noul nivel de ambiție, ținând seama și de principiile unei mai bune reglementări, 
revizuirea obiectivelor ar trebui să se bazeze pe o evaluare temeinică a impactului.

Amendamentul 243
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Rovana Plumb, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1) și pe baza unei evaluări 
temeinice a impactului, și trebuie să 
analizeze cât mai multe opțiuni fezabile și 
rentabile din punct de vedere economic și, 
în special, social pentru stabilirea unui 
nou obiectiv pentru 2030, de reducere a 
emisiilor cu 50-55 % în comparație cu 
1990. De asemenea, va trebui să includă o 
analiză cost-beneficii la nivelul statelor 
membre. În cazul în care consideră că este 
necesar să modifice acest obiectiv, Comisia 
prezintă propuneri în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului, 
după caz.

Or. en

Amendamentul 244
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 

3. Până în decembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030. Revizuirea trebuie să se 
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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.

bazeze pe un studiu cuprinzător, care să 
țină seama de impactul economic, social, 
climatic și politic. În cazul în care 
consideră că este necesar să propună un 
nou obiectiv privind clima pentru 2030, 
Comisia prezintă propuneri de 
modificare în consecință a 
Regulamentelor 2018/1999 și 2018/842.

Or. en

Amendamentul 245
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 50-
55 % în comparație cu 1990. Dacă statele 
membre consideră că obiectivul inițial este 
prea restrictiv, Comisia modifică 
obiectivul specific și transmite 
Parlamentului European și Consiliului 
propunerile pe care le consideră adecvate.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să aibă un cuvânt de spus dacă obiectivele stabilite de Comisia 
Europeană par prea restrictive pentru ele și pun în pericol economia sectoarelor vizate de 
aceste obiective.

Amendamentul 246
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. În lumina obiectivelor stabilite la 
articolul 2 alineatul (1), obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, este stabilit pentru a viza 
o reducere a emisiilor cu 70 % în 
comparație cu 1990.

Or. en

Amendamentul 247
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1) și a încetinirii fără 
precedent a creșterii economice cauzate 
de pandemia de COVID-19, și trebuie să 
analizeze posibilitatea stabilirii unui nou 
obiectiv pentru 2030. În cazul în care 
consideră că este necesar să modifice acest 
obiectiv, Comisia prezintă propuneri în 
acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.
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Or. en

Amendamentul 248
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Până în septembrie 2020, pe baza 
unei evaluări cuprinzătoare și temeinice a 
impactului, care să țină seama de 
impactul socioeconomic al crizei cauzate 
de pandemia de COVID-19, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030. 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

Justificare

Nu putem anticipa rezultatul evaluării impactului introducând deja noi obiective pentru 2030. 
În plus, întrucât criza provocată de COVID-19 are ca efect provocări socioeconomice enorme 
și istorice, este important ca efectele și impactul său să fie avute în vedere în cadrul evaluării 
impactului privind obiectivele pentru 2030 realizată în prezent de Comisie.

Amendamentul 249
Sara Cerdas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 250
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, pentru a atinge 
obiectivul neutralității climatice prevăzut la 
articolul 2 alineatul (1), și trebuie să 
analizeze posibilitatea stabilirii unui nou 
obiectiv pentru 2030, de reducere a 
emisiilor cu 65 % în comparație cu 1990. 
Comisia prezintă propuneri în acest sens 
Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 251
Andrey Novakov



AM\1206523RO.docx 9/98 PE652.582v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 252
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, pentru a atinge 
obiectivul neutralității climatice prevăzut la 
articolul 2 alineatul (1), și trebuie să 
stabilească un nou obiectiv pentru 2030, 
de reducere a emisiilor cu cel puțin 55 %-
65 % în comparație cu 1990. Comisia 
prezintă propuneri în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului.



PE652.582v01-00 10/98 AM\1206523RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 253
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 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 
50-55 % în comparație cu 1990. În cazul 
în care consideră că este necesar să 
modifice acest obiectiv, Comisia prezintă 
propuneri în acest sens Parlamentului 
European și Consiliului, după caz.

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în sinergie cu redresarea 
economică din fiecare stat membru în 
urma crizei provocate de COVID-19. În 
cazul în care consideră că este necesar să 
modifice acest obiectiv, Comisia prezintă 
propuneri în acest sens Parlamentului 
European și Consiliului, după caz.

Or. en

Amendamentul 254
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 50-
55 % în comparație cu 1990. În cazul în 

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

care consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
justificate corespunzător în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului, 
după caz.

Or. en

Amendamentul 255
Elena Kountoura

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 
70 % în comparație cu 1990. În cazul în 
care consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.

Or. en

Amendamentul 256
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Comisia trebuie să revizuiască 
obiectivul Uniunii privind clima pentru 
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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.

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

Justificare

Pentru a ține seama în mod corespunzător de efectele crizei provocate de COVID-19, este 
posibil ca Comisia Europeană să aibă nevoie de mai mult timp pentru a evalua situația 
actuală și a propune noi obiective pentru 2030.

Amendamentul 257
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 258
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Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată întreaga legislație a Uniunii 
care este relevantă pentru îndeplinirea 
obiectivului Uniunii privind clima pentru 
2030 pentru a permite realizarea unor 
reduceri de emisii de 65 % în comparație 
cu 1990 și pentru a se realiza obiectivul de 
atingere a neutralității climatice prevăzut la 
articolul 2 alineatul (1) și ia măsurile 
necesare în conformitate cu tratatele, 
inclusiv adoptarea unor propuneri 
legislative. Comisia evaluează, în special, 
opțiunile de aliniere a emisiilor generate 
de transportul aerian și maritim la 
obiectivul pentru 2030 și la obiectivul 
pentru 2050 privind neutralitatea 
climatică cu scopul de a reduce aceste 
emisii la zero până cel târziu în 2030 și 
prezintă propunerile legislative pe care le 
consideră adecvate.

Or. en

Amendamentul 259
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 50-55 % în comparație cu 
1990 și pentru a se atinge obiectivul de 
atingere a neutralității climatice prevăzut 

4. eliminat
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la articolul 2 alineatul (1) și ia în calcul 
luarea măsurilor necesare în conformitate 
cu tratatele, inclusiv adoptarea unor 
propuneri legislative.

Or. en

Justificare

Comisia Europeană nu ar trebui să schimbe niciodată regulile când crede ea de cuviință și 
fără a ține seama de capacitățile sau dificultățile reale ale statelor membre în ceea ce 
privește atingerea acestor obiective.

Amendamentul 260
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii relevantă 
pentru îndeplinirea obiectivului Uniunii 
pentru 2030 pentru a permite realizarea 
unor reduceri de emisii de cel puțin 55-
65 % în comparație cu 1990 și pentru a se 
realiza obiectivul de atingere a neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1) și ia în calcul luarea măsurilor necesare 
în conformitate cu tratatele, inclusiv 
adoptarea unor propuneri legislative. 
Comisia evaluează, în special, opțiunile de 
aliniere a emisiilor generate de 
transportul aerian și maritim la obiectivul 
pentru 2030 și la obiectivul pentru 2050 
privind neutralitatea climatică cu scopul 
de a reduce aceste emisii la zero până cel 
târziu în 2050 și prezintă propunerile 
legislative pe care le consideră adecvate.

Or. en

Amendamentul 261
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José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 50-55 % în comparație cu 
1990 și pentru a se realiza obiectivul de 
atingere a neutralității climatice prevăzut la 
articolul 2 alineatul (1) și ia în calcul luarea 
măsurilor necesare în conformitate cu 
tratatele, inclusiv adoptarea unor propuneri 
legislative. În acest context, Comisia se 
asigură că investițiile deja programate în 
planurile naționale privind energia și 
clima înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament sunt menținute, 
cel puțin până când oferta ajunge la 
nivelul cererii.

Or. en

Amendamentul 262
Barbara Thaler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod a schimbat pandemia 
de COVID-19 peisajul european și 
mondial în ceea ce privește obiectivul 
pentru 2030.
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luarea măsurilor necesare în conformitate 
cu tratatele, inclusiv adoptarea unor 
propuneri legislative.

Or. en

Amendamentul 263
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Nu putem anticipa rezultatul evaluării impactului introducând deja noi obiective pentru 2030. 
În plus, întrucât criza provocată de COVID-19 are ca efect provocări socioeconomice enorme 
și istorice, este important ca efectele și impactul său să fie avute în vedere în cadrul evaluării 
impactului privind obiectivele pentru 2030 realizată în prezent de Comisie.

Amendamentul 264
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea obiectivului 
privind clima stabilit în conformitate cu 
alineatul (3) și a obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1) și ia în calcul luarea măsurilor necesare 
în conformitate cu tratatele, inclusiv 
adoptarea unor propuneri legislative.

Or. en

Amendamentul 265
Andrey Novakov

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 266
Elena Kountoura

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

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

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

Or. en

Amendamentul 267
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 268
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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

4a. Până la 31 decembrie 2025 și, 
ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia 
revizuiește și, dacă este cazul, actualizează 
obiectivele menționate la prezentul articol, 
prezentând Parlamentului European și 
Consiliului o propunere adecvată, ținând 
seama de următoarele elemente:
a) rapoartele naționale intermediare 
pentru punerea în aplicare a planurilor 
naționale integrate privind energia și 
clima menționate în 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;
b) nivelul de realizare a obiectivelor de 
dezvoltare economică și socială;
c) contextul internațional și impactul său 
asupra politicii climatice a UE;
d) inovațiile tehnologice și cele mai bune 
tehnologii disponibile din sectoarele în 
cauză;
e) eventualele situații care se califică ca 
fiind forță majoră și pregătirea pentru 
astfel de situații;

Or. en

Justificare

Legislatorii UE ar trebui să aibă posibilitatea de a revizui și a actualiza, după caz, obiectivul 
stabilit în prezentul regulament, ținând seama de evoluția cadrului tehnologic, economic și de 
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reglementare.

Amendamentul 269
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 270
Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Până la 30 septembrie 2025, în 
lumina obiectivului de neutralitate 
climatică stabilit la articolul 2 alineatul 
(1) și în urma unei evaluări detaliate a 
impactului, Comisia analizează opțiunile 
de stabilire a unui obiectiv climatic al 
Uniunii pentru 2040 de reducere a 
emisiilor cu 80 %-85 % comparativ cu 
1990 și prezintă Parlamentului European 
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și Consiliului propunerile pe care le 
consideră adecvate.

Or. en

Amendamentul 271
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Cel târziu la 12 luni după 
adoptarea obiectivului climatic pentru 
2040, Comisia analizează modul în care 
trebuie modificată întreaga legislație a 
Uniunii relevantă pentru îndeplinirea 
obiectivului respectiv. Comisia ia măsurile 
necesare în conformitate cu tratatele, 
inclusiv adoptarea de noi propuneri 
legislative.

Or. en

Amendamentul 272
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Până la 30 septembrie 2025, în 
lumina obiectivului de neutralitate 
climatică stabilit la articolul 2 
alineatul (1) și în urma unei evaluări 
amănunțite a impactului, Comisia 
analizează opțiunile de stabilire unui 
obiectiv climatic al Uniunii pentru 2040 și 
prezintă propuneri Parlamentului 
European și Consiliului, după caz.

Or. en
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Amendamentul 273
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 274
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 275
Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Cel târziu la 18 luni după 
adoptarea obiectivului climatic pentru 
2040, Comisia analizează modul în care 
ar trebui modificată întreaga legislație a 
Uniunii relevantă pentru îndeplinirea 
obiectivului respectiv și face propuneri 
legislative în consecință.

Or. en

Amendamentul 276
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Contribuții la atingerea obiectivului de 

neutralitate climatică
Pentru a atinge obiectivul de neutralitate 
climatică, toate statele membre și toate 
sectoarele vor trebui să aducă 
contribuțiile necesare, inclusiv sectorul 
transporturilor și pe deplin sectorul 
aviației și sectorul maritim. Pentru a 
planifica și a monitoriza acțiunile 
necesare în toate sectoarele, se elaborează 
foi de parcurs sectoriale pentru 
neutralitatea climatică, iar acestea sunt 
evaluate și adaptate de Comisie la 
intervale fixe.

Or. en
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Amendamentul 277
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 278
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Atunci când stabilește traiectoria 
privind emisiile de gaze cu efect de seră la 
nivel european, vizând să se ajungă la 
zero emisii nete de gaze cu efect de seră 
până în 2050, Comisia Europeană 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului propuneri legislative 
relevante. În cel mult șase luni de la fiecare 
evaluare la nivel global menționată la 
articolul 14 din Acordul de la Paris, 
Comisia revizuiește traiectoria.

Or. en
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Amendamentul 279
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 280
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Pe baza criteriilor stabilite la 
alineatul (3), Comisia evaluează 
fezabilitatea stabilirii, la nivelul Uniunii, a 
unei traiectorii care să permită atingerea 
până în 2050 a obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1).

Or. en
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Justificare

Obiectivele Uniunii în materie de emisii sunt elemente esențiale pentru politica Uniunii de 
combatere a schimbărilor climatice. Din acest motiv, calcularea traiectoriei pentru a ajunge 
la zero emisii nete de gaze cu efect de seră în Uniune până în 2050 ar trebui să implice pe 
deplin legislatorii UE și să facă obiectul codeciziei.

Amendamentul 281
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
analizează posibilitatea definirii, la nivelul 
Uniunii, a unei traiectorii care să permită 
atingerea până în 2050 a obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1).

Pe baza acestei evaluări, Comisia 
prezintă, după caz, o propunere 
legislativă.

Or. en

Amendamentul 282
Barbara Thaler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 9 pentru a completa prezentul 

1. După fiecare evaluare la nivel 
global menționată la articolul 14 din 
Acordul de la Paris, Comisia revizuiește 
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regulament prin stabilirea, la nivelul 
Uniunii, a unei traiectorii care să permită 
atingerea până în 2050 a obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1). În cel mult șase luni de la 
fiecare evaluare la nivel global 
menționată la articolul 14 din Acordul de 
la Paris, Comisia revizuiește traiectoria.

traiectoria. În cazul în care consideră că 
este necesar să propună acte legislative 
suplimentare, Comisia prezintă propuneri 
Parlamentului European și Consiliului, 
după caz.

Or. en

Amendamentul 283
Andor Deli

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Comisia evaluează, pe baza 
criteriilor stabilite la alineatul (3), 
fezabilitatea stabilirii, la nivelul Uniunii, a 
unei traiectorii care să permită atingerea 
până în 2050 a obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 
alineatul (1) și propune Consiliului și 
Parlamentului European să modifice în 
consecință prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 284
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 9 pentru a completa prezentul 
regulament prin stabilirea, la nivelul 

1. Comisia evaluează opțiunile în 
ceea ce privește o traiectorie la nivelul 
Uniunii care să permită atingerea până în 
2050 a obiectivului neutralității climatice 
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Uniunii, a unei traiectorii care să permită 
atingerea până în 2050 a obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1). În cel mult șase luni de la 
fiecare evaluare la nivel global menționată 
la articolul 14 din Acordul de la Paris, 
Comisia revizuiește traiectoria.

la nivelul UE prevăzut la articolul 2 
alineatul (1) și prezintă propuneri 
legislative, după caz. În cel mult șase luni 
de la fiecare evaluare la nivel global 
menționată la articolul 14 din Acordul de la 
Paris, Comisia revizuiește traiectoria și 
prezintă propuneri legislative, după caz.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei este inacceptabilă și îi dă la o parte pe cei doi legislatori. Documentul 
neoficial al Serviciului juridic explică clar argumentele împotriva delegării competențelor 
către Comisie în ceea ce privește stabilirea traiectoriei pentru 2050.

Amendamentul 285
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Până la 30 septembrie 2025, 
Comisia evaluează traiectoria de la nivelul 
Uniunii vizând atingerea până în 2050 a 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1). În cel mult șase 
luni de la fiecare evaluare la nivel global 
menționată la articolul 14 din Acordul de la 
Paris, Comisia revizuiește traiectoria și 
prezintă propuneri legislative.

Or. en

Amendamentul 286
Rovana Plumb, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Până la 30 septembrie 2025, 
Comisia stabilește, pe baza criteriilor de la 
alineatul (3), o traiectorie la nivelul 
Uniunii pentru atingerea obiectivului 
stabilit la articolul 2 alineatul (1) și 
prezintă o propunere legislativă 
corespunzătoare în acest sens. În cel mult 
șase luni de la fiecare evaluare la nivel 
global menționată la articolul 14 din 
Acordul de la Paris, Comisia revizuiește 
traiectoria.

Or. en

Amendamentul 287
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 288
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Obiectivele Uniunii în materie de emisii sunt elemente esențiale pentru politica Uniunii de 
combatere a schimbărilor climatice. Din acest motiv, calcularea traiectoriei pentru a ajunge 
la zero emisii nete de gaze cu efect de seră în Uniune până în 2050 ar trebui să implice pe 
deplin legislatorii UE și să facă obiectul codeciziei.

Amendamentul 289
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 290
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 291
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 292
Elena Kountoura

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică;

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică, ținând seama de costul total al 
acțiunii climatice întârziate;

Or. en

Amendamentul 293
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică;

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică, inclusiv costul inacțiunii;

Or. en

Amendamentul 294
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică;

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică, inclusiv costurile de ajustare;

Or. en

Amendamentul 295
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică;

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică, inclusiv costurile de ajustare;

Or. en

Justificare

Proiectul ar trebui să țină seama de costurile de investiții legate de adaptările tehnice ale 
noilor tehnologii la instalațiile și echipamentele existente. Aceste costuri pot fi semnificative.

Amendamentul 296
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 297
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 298
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) competitivitatea economiei 
Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 299
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) competitivitatea economiei Uniunii; (b) competitivitatea și sustenabilitatea 
pe termen lung a economiei Uniunii;

Or. en

Amendamentul 300
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Jörgen Warborn

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) competitivitatea industriei de 
prelucrare și importanța combaterii 
externalizării producției în țări terțe, care 
are ca efect relocarea emisiilor de dioxid 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 301
Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 302
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) impactul social;

Or. en

Amendamentul 303
Jörgen Warborn
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) competitivitatea segmentelor din 
sectorul transporturilor care sunt expuse 
concurenței internaționale și importanța 
combaterii radierii navelor și aeronavelor 
din Uniune pentru a le înregistra într-o 
țară terță, practică ce are ca efect 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 304
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile;

(c) tehnologiile care se bazează pe 
utilizarea foarte scăzută a energiei și 
resurselor naturale, pe robustețe, pe 
posibilitatea de reciclare și pe o largă 
accesibilitate;

Or. en

Amendamentul 305
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile;

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile, pătrunderea lor pe piață în 
prezent și condițiile pentru aplicarea lor 
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ulterioară;

Or. en

Justificare

Comisia Europeană ar trebui să calculeze traiectoria ținând seama de cele mai bune 
tehnologii de pe piață și de disponibilitatea acestora.

Amendamentul 306
Andor Deli

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile;

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile și principiul neutralității 
tehnologice;

Or. en

Amendamentul 307
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile;

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile, în lumina analizei ciclului lor 
de viață, și inovarea;

Or. en

Amendamentul 308
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
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Articolul 3 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile;

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile din punctul de vedere al 
sustenabilității, inovării și rezilienței;

Or. en

Amendamentul 309
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) caracteristicile diferitelor sectoare 
economice;

Or. en

Amendamentul 310
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 311
Marian-Jean Marinescu

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

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

Or. en

Amendamentul 312
Andor Deli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) suveranitatea statelor membre 
atunci când își stabilesc mixul energetic 
național;

Or. en

Amendamentul 313
Andor Deli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) strategiile și planurile naționale 
pentru a atinge neutralitatea climatică;

Or. en

Amendamentul 314
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(e) echitatea și solidaritatea între 
statele membre și în interiorul acestora;

(e) echitatea, solidaritatea și gradul de 
angajare privind neutralitatea climatică 
în rândul statelor membre și în interiorul 
acestora;

Or. en

Amendamentul 315
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) nevoia de informații accesibile, 
fiabile și exacte privind performanța de 
mediu, pentru ca cetățenii să facă alegeri 
mai sustenabile și favorabile climei;

Or. en

Amendamentul 316
Rovana Plumb, Maria Grapini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) circumstanțele naționale diferite 
ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 317
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții;

eliminat

Or. en

Amendamentul 318
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții;

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții, evitând fenomenul 
activelor depreciate și asigurând totodată 
previzibilitatea pentru sectoarele în cauză, 
în special în ceea ce privește 
infrastructurile de transport;

Or. en

Amendamentul 319
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții;

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții, inclusiv nivelul de 
sprijin financiar disponibil din partea 
fondurilor UE;

Or. en

Amendamentul 320
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
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Articolul 3 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții;

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții, inclusiv gradul de 
sprijin disponibil din partea fondurilor 
UE;

Or. en

Justificare

Asigurarea unor mecanisme adecvate de sprijin financiar pentru nevoile impuse de 
transformarea energetică și digitală, inovare și cercetare, precum și asigurarea unor condiții 
egale pentru transformare reprezintă elemente-cheie pentru îndeplinirea obiectivelor 
strategiei privind zero emisii.

Amendamentul 321
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții;

(g) necesitățile, oportunitățile și 
provocările în materie de investiții, în 
special în ceea ce privește diversificarea 
economică;

Or. en

Amendamentul 322
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

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

Amendamentul 323
Elena Kountoura

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) necesitatea de a asigura o tranziție 
justă și echitabilă din punct de vedere 
social prin garantarea unui acces egal și 
la prețuri abordabile pentru toți la energie 
sustenabilă, hrană, locuințe și mobilitate 
și a dreptului la un loc de muncă cu un 
nivel decent al salariului și un venit 
minim garantat pentru toți;

Or. en

Amendamentul 324
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) necesitatea de a asigura o tranziție 
justă și echitabilă din punct de vedere 
social, asigurând pentru angajați 
existența unor mecanisme de reconversie 
profesională către sectoare sustenabile, 
menținând și îmbunătățind nivelurile 
actuale ale salariilor;

Or. en
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Amendamentul 325
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) necesitatea de a asigura o tranziție 
justă, realistă și echitabilă din punct de 
vedere social pentru persoane și teritorii;

Or. en

Amendamentul 326
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 327
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) evoluțiile din sectorul 
transporturilor și al mobilității în ceea ce 
privește șocurile economice actuale sau 
potențiale, pentru a evita declinul 
economic și scăderea competitivității;
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Or. en

Amendamentul 328
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) responsabilitatea Uniunii pentru 
emisiile istorice, care poate fi considerată 
o datorie climatică, și resursele sale 
tehnologice și economice;

Or. en

Amendamentul 329
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 330
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul



AM\1206523RO.docx 45/98 PE652.582v01-00

RO

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 331
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
Articolul 3 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Europa este responsabilă de 9 % din emisiile de gaze cu efect de seră de la nivel mondial, în 
timp ce populația sa reprezintă puțin pese 6 % din populația lumii. Eforturile de combatere a 
schimbărilor climatice vor avea succes dacă restul lumii face progrese semnificative în 
această privință.

Amendamentul 332
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera i

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

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

Or. en

Amendamentul 333
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 334
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 335
Andrey Novakov

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

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

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

Or. en

Amendamentul 336
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) o abordare transsectorială 
cuprinzătoare, care să țină seama în mod 
corespunzător de indicatorii legați de 
performanța climatică a anumitor 
sectoare, în special sectorul 
transporturilor și al mobilității;

Or. en

Amendamentul 337
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) bune practici, legislații sau politici 
ale statelor membre, regiunilor sau 
entităților locale înainte de sau după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament;

Or. en
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Amendamentul 338
Andor Deli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) recunoașterea gazelor naturale ca 
sursă de energie de tranziție și rolul său 
în tranziția către o economie neutră din 
punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 339
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) prevenirea relocării emisiilor de 
dioxid de carbon și a investițiilor, în 
special în cazul industriilor mari 
consumatoare de energie expuse 
concurenței la nivel global;

Or. en

Amendamentul 340
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) prevenirea riscului de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon, în special în 
industriile mari consumatoare de energie 
expuse concurenței la nivel global;
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Or. en

Justificare

Prevenirea relocării emisiilor de dioxid de carbon ar trebui să fie un element al evaluărilor 
impactului care însoțesc deciziile prin care se stabilesc obiectivele climatice. În cadrul 
evaluării eficienței măsurilor luate pentru a proteja clima, UE ar trebui, de asemenea, să țină 
cont de necesitatea de a evita denaturarea concurenței la nivel global, menținând locurile de 
muncă și investițiile în Europa.

Amendamentul 341
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
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) impactul economic și social al 
pandemiei de Covid-19; 

Or. en

Justificare

Pandemia de Covid-19 a cauzat în întreaga Uniune o criză socială și economică fără 
precedent. În momentul evaluării traiectoriei și al stabilirii obiectivelor pentru 2030, Comisia 
Europeană ar trebui să țină cont de recenta evoluție a crizei provocate de Covid-19.

Amendamentul 342
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) amprenta de carbon legată de 
consumul de bunuri în Uniunea 
Europeană;

Or. en
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Amendamentul 343
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
Articolul 3 – alineatul 3 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) potențialul impact social al 
măsurilor viitoare;

Or. en

Justificare

Atunci când adoptă măsuri relevante la nivelul Uniunii și la nivel național pentru 
îndeplinirea obiectivului neutralității climatice, pentru a asigura o tranziție justă și 
echitabilă, Comisia Europeană ar trebui să aibă în vedere efectele tranziției către 
neutralitatea climatică asupra următoarelor aspecte: bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei.

Amendamentul 344
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jc) o abordare transsectorială 
favorabilă incluziunii, bazată pe 
indicatorii de performanță climatică a 
anumitor sectoare, precum sectorul 
transporturilor și al mobilității;

Or. en

Justificare

Pentru a stabili traiectoria, Comisia Europeană ar trebui să țină cont de indicatori sectoriali 
specifici.



AM\1206523RO.docx 51/98 PE652.582v01-00

RO

Amendamentul 345
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Bugetul Uniunii de emisii de dioxid de 

carbon
Până la 30 iunie 2021, Comisia stabilește 
un buget al Uniunii de emisii de dioxid de 
carbon și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului propuneri 
legislative adecvate.

Or. en

Amendamentul 346
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre trebuie să asigure progrese 
continue în ceea ce privește sporirea 
capacității de adaptare, consolidarea 
rezilienței și reducerea vulnerabilității la 
schimbările climatice, în conformitate cu 
articolul 7 din Acordul de la Paris, în 
special în domeniile în care, conform 
cunoștințelor științifice, există un consens 
cu privire la efectele critice ale 
schimbărilor climatice. 

Or. en

Amendamentul 347
Barbara Thaler, Massimiliano Salini
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 348
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 349
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre trebuie să elaboreze 
și să pună în aplicare strategii și planuri de 

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

adaptare care să includă cadre 
cuprinzătoare de gestionare a riscurilor, pe 
baza unor scenarii de referință solide 
privind clima și vulnerabilitatea și a unor 
evaluări ale progreselor înregistrate. Statele 
membre și Uniunea trebuie să stabilească 
o listă de sectoare și lanțuri valorice 
strategice care sunt esențiale pentru a 
garanta o Uniune rezilientă, care face 
față schimbărilor climatice, sănătoasă, 
bazată pe echitate socială și adaptată 
exigențelor viitorului.  Ele trebuie să 
stabilească investițiile și măsurile politice 
necesare pentru a menține sau a relansa 
aceste sectoare.

Or. en

Amendamentul 350
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Statele membre trebuie să elaboreze 
și să pună în aplicare strategii și planuri de 
adaptare care să includă cadre 
cuprinzătoare de gestionare a riscurilor, pe 
baza unor scenarii de referință solide 
privind clima și vulnerabilitatea și a unor 
evaluări ale progreselor înregistrate. Aceste 
strategii și planuri trebuie să implice 
regiunile lor și, după caz, localitățile mari 
sau conglomeratele locale.

Or. en

Amendamentul 351
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 352
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 353
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre trebuie să elaboreze 
și să pună în aplicare strategii și planuri de 
adaptare care să includă cadre 
cuprinzătoare de gestionare a riscurilor, pe 

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

baza unor scenarii de referință solide 
privind economia, societatea, clima și 
vulnerabilitatea și a unor evaluări ale 
progreselor înregistrate.

Or. en

Amendamentul 354
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia trebuie să aibă în vedere 
posibilitatea de a propune un cadru 
legislativ pentru a îmbunătăți gestionarea 
riscurilor, reziliența și adaptarea la 
schimbările climatice ale infrastructurii 
de transport.

Or. en

Amendamentul 355
Andrey Novakov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În urma unui acord între statele membre 
și a unui raport privind punerea în 
aplicare prezentat de Comisie, pe lângă 
evaluarea prevăzută la articolul 29 alineatul 
(5) din Regulamentul (UE) 2018/1999, 
Comisia evaluează, până la 30 septembrie 
2023 și, ulterior, o dată la 5 ani:

Or. en
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Amendamentul 356
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pe lângă evaluarea prevăzută la articolul 29 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
2018/1999, Comisia evaluează, până la 31 
octombrie 2028 și, ulterior, o dată la 5 ani:

Or. en

Amendamentul 357
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 358
Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) progresele colective realizate de 
toate statele membre în vederea realizării 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 

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

neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), astfel cum este exprimat 
prin traiectoria menționată la articolul 3 
alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 359
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 360
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 361
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) progresele colective realizate la 
nivel global în îndeplinirea obiectivelor 
Acordului de la Paris; 

Or. en

Amendamentul 362
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) progresele colective realizate la 
nivel mondial; 

Or. en

Amendamentul 363
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 364
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Până la 31 octombrie 2028 și, 
ulterior, o dată la 5 ani, Comisia 
revizuiește:

Or. en

Amendamentul 365
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) coerența măsurilor adoptate de 
Uniune cu obiectivul neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1), astfel 
cum este exprimat prin traiectoria 
menționată la articolul 3 alineatul (1) și cu 
evoluția globală în conformitate cu 
obiectivele Acordului de la Paris;

Or. en

Amendamentul 366
Barbara Thaler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) caracterul adecvat al măsurilor 
Uniunii în lumina măsurilor luate la nivel 
internațional;
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Or. en

Amendamentul 367
Andrey Novakov

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 368
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care, pe baza evaluării 
menționate la alineatele (1) și (2), Comisia 
constată că măsurile luate de Uniune nu 
sunt coerente cu obiectivul neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 

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

2 alineatul (1) sau sunt inadecvate în a 
asigura realizarea de progrese în materie de 
adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4, sau că progresele înregistrate 
fie către obiectivul neutralității climatice, 
fie în materie de adaptare, astfel cum se 
menționează la articolul 4, sunt 
insuficiente, aceasta ia măsurile necesare în 
conformitate cu tratatele, revizuind, în 
același timp, traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 369
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. În cazul în care, evaluarea 
menționată la alineatele (1) și (2) 
demonstrează că măsurile luate de Uniune 
nu sunt coerente cu obiectivul neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1) sau sunt inadecvate în a asigura 
realizarea de progrese în materie de 
adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4, sau că progresele înregistrate 
fie către obiectivul neutralității climatice, 
fie în materie de adaptare, astfel cum se 
menționează la articolul 4, sunt 
insuficiente, Comisia ia măsurile necesare 
în conformitate cu tratatele, pentru a 
remedia incoerența în decurs de 6 luni de 
la evaluare. 

Or. en

Amendamentul 370
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propunere de regulament
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Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Comisia evaluează înainte de 
adoptare orice proiect de măsură și orice 
propunere legislativă în lumina 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1), astfel cum este 
exprimat de traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1), include această 
analiză în orice evaluare a impactului care 
însoțește aceste măsuri sau propuneri și 
face public rezultatul evaluării respective la 
momentul adoptării. Orice evaluare sau 
analiză a impactului realizată în vederea 
adoptării unor noi măsuri ia în 
considerare nivelul de fezabilitate tehnică 
corespunzător dezvoltării infrastructurii 
de alimentare pentru combustibilii 
alternativi. În orice caz, ele țin cont de 
lacunele și întârzierile apărute în 
elaborarea politicii europene în ceea ce 
privește dotarea rețelei TEN-T cu puncte 
de distribuție a energiei alternative, fără a 
aduce prejudicii statelor membre sau fără 
a le sancționa.

Or. en

Justificare

Comisia Europeană trebuie să își asume responsabilitatea pentru numărul insuficient de 
dispozitive necesare în toată rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) și să nu pună 
această responsabilitate pe umerii statelor membre. 

Amendamentul 371
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia evaluează înainte de 
adoptare orice proiect de măsură și orice 
propunere legislativă în lumina 

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

în lumina obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1), astfel cum este exprimat de traiectoria 
menționată la articolul 3 alineatul (1), și în 
lumina obiectivelor de adaptare stabilite 
la articolul 4 alineatul (1), include această 
analiză în orice evaluare a impactului care 
însoțește aceste măsuri sau propuneri și 
face accesibil publicului rezultatul 
evaluării respective la momentul adoptării, 
direct, de îndată ce se finalizează 
evaluarea și, în orice caz, înainte de 
adoptarea măsurii sau propunerii 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 372
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Comisia evaluează înainte de 
adoptare orice proiect de măsură și orice 
propunere legislativă în lumina 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1), precum și 
amprenta de carbon a principalelor 
proiecte de infrastructură, ținând cont de 
întregul ciclu de viață, inclusiv emisiile 
indirecte, astfel cum este exprimat de 
traiectoria menționată la articolul 3 
alineatul (1), include această analiză în 
orice evaluare a impactului care însoțește 
aceste măsuri sau propuneri și face public 
rezultatul evaluării respective la momentul 
adoptării.

Or. en

Amendamentul 373
Mario Furore, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Pentru a garanta obținerea unor 
progrese continue în îndeplinirea 
neutralității climatice prevăzute la 
articolele 1 și 2, Comisia și statele 
membre țin cont pe deplin de obligațiile 
prevăzute la articolul 3 litera (b) din 
Directiva 2011/92/UE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului în vederea 
combaterii emisiilor de gaze cu efect de 
seră provenite de la proiectele publice sau 
private de-a lungul întregului lor ciclu de 
viață, precum cele apărute în faza de 
construcție sau de exploatare și inclusiv 
emisiile indirecte din lanțul valoric al 
unui proiect. De asemenea, orice proiect 
legat de infrastructură energetică și de 
transport trebuie considerat, în urma unei 
evaluări independente, în concordanță cu 
obiectivele climatice pentru 2030, 2050 și, 
eventual, 2040, și compatibil cu obiectivul 
UE de a construi o economie bazată în 
întregime pe surse regenerabile de 
energie, cu un nivel ridicat de eficiență 
energetică și a resurselor, neutră din 
punct de vedere climatic și circulară.

Or. en

Justificare

Member States and the Commission should make sure that any current and upcoming 
infrastructure project is consistent with the European Green Deal and the climate neutrality 
objective. They should therefore abandon any project which lead to increasing GHG 
emissions and endanger the achievement of the EU climate objectives, such as the Lyon-Turin 
project. An independent assessment of the carbon footprint of major infrastructures during 
the construction and operational phases should be available before any final and irreversible 
decision to finance the projects is taken. Over a certain amount of emissions (1 million ton of 
CO2/ a year) the project should be examed by the Panel in order to verify its consistency with 
the EU objectives.
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Amendamentul 374
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Comisia evaluează impactul global 
al „biocombustibililor” din prima, a doua 
și a treia generație: emisiile de gaze cu 
efect de seră legate de schimbarea 
destinației terenurilor și de despădurire, 
emisiile de gaze cu efect de seră legate de 
transportul „biocombustibililor”, 
pierderea absorbanților naturali, 
pierderea biodiversității, acapararea 
terenurilor, concurența cu agricultura de 
subzistență și creșterea prețurilor la 
alimentele de bază. Comisia și statele 
membre reevaluează în consecință 
sprijinul financiar acordat 
„biocombustibililor” și prezintă planuri 
pentru o eliminare treptată a acestora. 

Or. en

Amendamentul 375
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Comisia prezintă propuneri pentru 
a elimina treptat sprijinul UE și național 
direct și indirect pentru combustibilii 
fosili.

Or. en

Amendamentul 376
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4c. Comisia propune o metodologie 
pentru a include emisiile asociate în 
bilanțul emisiilor al UE și al statelor 
membre cu scopul de a reflecta amprenta 
mondială globală de carbon. 

Or. en

Amendamentul 377
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Evaluarea măsurilor naționale

1.
Până la 30 septembrie 2023 și, ulterior, o 
dată la 5 ani, Comisia evaluează:
(a) coerența cu acest obiectiv a măsurilor 
naționale identificate, pe baza planurilor 
naționale privind energia și clima sau a 
rapoartelor intermediare bienale 
prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999, ca fiind 
relevante pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), astfel cum este exprimat 
de traiectoria menționată la articolul 3 
alineatul (1);
(b) caracterul adecvat al măsurilor 
naționale relevante menite să asigure 
realizarea de progrese în materie de 
adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4.
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului concluziile 
evaluării respective, împreună cu raportul 
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privind starea uniunii energetice întocmit 
în anul calendaristic respectiv în 
conformitate cu articolul 35 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.
2. În cazul în care Comisia constată, 
ținând seama în mod corespunzător de 
progresele colective evaluate în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (1), 
că măsurile luate de un stat membru nu 
sunt coerente cu acest obiectiv, astfel cum 
este exprimat prin traiectoria menționată 
la articolul 3 alineatul (1), sau sunt 
inadecvate pentru a asigura realizarea de 
progrese în materie de adaptare, astfel 
cum se menționează la articolul 4, aceasta 
poate adresa recomandări statului 
membru respectiv. Comisia pune aceste 
recomandări la dispoziția publicului.
3. Atunci când se emite o recomandare în 
conformitate cu alineatul (2), se aplică 
următoarele principii:
(a) statul membru în cauză ține seama de 
recomandare în mod corespunzător, 
într-un spirit de solidaritate între statele 
membre și Uniune și între statele 
membre;
(b) statul membru în cauză prezintă, în 
primul său raport intermediar prezentat în 
conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, în anul 
care urmează după anul în care a fost 
emisă recomandarea, modul în care a 
ținut seama în mod corespunzător de 
recomandare. Dacă statul membru în 
cauză decide să nu dea curs unei 
recomandări sau unei părți considerabile 
dintr-o recomandare, acesta trebuie să 
prezinte Comisiei o justificare;
(c) recomandările ar trebui să fie 
complementare celor mai recente 
recomandări specifice fiecărei țări 
formulate în contextul semestrului 
european.

Or. en
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Amendamentul 378
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) coerența cu acest obiectiv a măsurilor 
naționale identificate, pe baza planurilor 
naționale privind energia și clima sau a 
rapoartelor intermediare bienale 
prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999, ca fiind 
relevante pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), astfel cum este exprimat 
de traiectoria menționată la articolul 3 
alineatul (1);
(b) caracterul adecvat al măsurilor 
naționale relevante menite să asigure 
realizarea de progrese în materie de 
adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4.
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului concluziile 
evaluării respective, împreună cu raportul 
privind starea uniunii energetice întocmit 
în anul calendaristic respectiv în 
conformitate cu articolul 35 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Or. en

Amendamentul 379
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până la 31 octombrie 2028 și, ulterior, o 
dată la 5 ani, Comisia evaluează:

Or. en

Amendamentul 380
Johan Van Overtveldt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Statele membre rămân responsabile de propriile angajamente în materie de reducere a 
emisiilor. Statele membre își definesc contribuția la obiectivul de neutralitate climatică la 
nivelul UE în strategiile lor pe termen lung.

Amendamentul 381
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) caracterul adecvat al măsurilor 
naționale relevante menite să asigure 
realizarea de progrese în materie de 

(b) caracterul adecvat al măsurilor 
naționale relevante, ținând cont de 
capacitatea resurselor naționale, menite 
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adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4.

să asigure realizarea de progrese în materie 
de adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4.

Or. en

Amendamentul 382
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) impactul măsurilor puse în 
aplicare asupra situației economice și 
sociale naționale.

Or. en

Amendamentul 383
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 384
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. În cazul în care Comisia constată, 
ținând seama în mod corespunzător de 
progresele colective evaluate în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (1), că 
măsurile luate de un stat membru nu sunt 
coerente cu acest obiectiv, astfel cum este 
exprimat prin traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1), sau sunt inadecvate 
pentru a asigura realizarea de progrese în 
materie de adaptare, astfel cum se 
menționează la articolul 4, aceasta poate 
adresa recomandări statului membru 
respectiv. Cu toate acestea, recomandările 
Comisiei vor putea oferi statului membru 
sprijinul necesar pentru a reajusta 
obiectivul astfel încât să fie mai 
compatibil cu realitatea tehnică specifică 
statului membru respectiv.  Comisia face 
aceste recomandări publice.

Or. en

Justificare

Obiectivele stabilite de Comisia Europeană trebuie să poată fi îndeplinite de statele membre; 
prin urmare, Comisia trebuie să reducă obiectivele (deoarece sunt prea restrictive pentru 
statele membre) și, dacă este necesar, să furnizeze sprijinul tehnic și material necesar statelor 
membre pentru a le permite acestora să se apropie cât mai mult de obiective.

Amendamentul 385
Andrey Novakov

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care Comisia constată, 
ținând seama în mod corespunzător de 
progresele colective evaluate în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (1), că 
măsurile luate de un stat membru nu sunt 
coerente cu acest obiectiv, astfel cum este 
exprimat prin traiectoria menționată la 

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

articolul 3 alineatul (1), sau sunt inadecvate 
pentru a asigura realizarea de progrese în 
materie de adaptare, astfel cum se 
menționează la articolul 4, sau că 
obiectivele Uniunii au dus la declinul sau 
pierderea competitivității în sectoare 
precum transportul, aceasta poate adresa 
recomandări statului membru respectiv. 
Comisia pune aceste recomandări la 
dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 386
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 387
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
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Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 388
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 389
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Statele membre rămân responsabile de propriile angajamente în materie de reducere a 
emisiilor. Statele membre își definesc contribuția la obiectivul de neutralitate climatică la 
nivelul UE în strategiile lor pe termen lung.

Amendamentul 390
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) în termen de șase luni de la 
primirea recomandării, statul membru în 
cauză transmite Comisiei măsurile pe care 
intenționează să le adopte pentru a ține 
seama de recomandare în mod 
corespunzător, într-un spirit de solidaritate 
între statele membre și Uniune și între 
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statele membre;

Or. en

Amendamentul 391
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) statul membru în cauză prezintă, în 
primul său raport intermediar prezentat în 
conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, în anul 
care urmează după anul în care a fost emisă 
recomandarea, modul în care a ținut seama 
în mod corespunzător de recomandare. 
Dacă statul membru în cauză decide să nu 
dea curs unei recomandări sau unei părți 
considerabile dintr-o recomandare, acesta 
trebuie să prezinte Comisiei o justificare;

(b) statul membru în cauză prezintă, în 
primul său raport intermediar prezentat în 
conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, în anul 
care urmează după anul în care a fost emisă 
recomandarea, modul în care a ținut seama 
în mod corespunzător de recomandare. 
Dacă statul membru în cauză decide să nu 
dea curs unei recomandări sau unei părți 
considerabile dintr-o recomandare, acesta 
trebuie să prezinte Comisiei o justificare și 
măsurile pe care le va lua statul membru 
pentru a aplica recomandările formulate 
de Comisie;

Or. en

Amendamentul 392
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) statul membru în cauză prezintă, în 
primul său raport intermediar prezentat în 
conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, în anul 
care urmează după anul în care a fost emisă 
recomandarea, modul în care a ținut seama 
în mod corespunzător de recomandare. 
Dacă statul membru în cauză decide să nu 

(b) statul membru în cauză prezintă, în 
primul său raport intermediar prezentat în 
conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, în anul 
care urmează după anul în care a fost emisă 
recomandarea, modul în care a ținut seama 
efectiv de recomandare și măsurile pe care 
le-a adoptat pentru a da curs 



PE652.582v01-00 76/98 AM\1206523RO.docx

RO

dea curs unei recomandări sau unei părți 
considerabile dintr-o recomandare, acesta 
trebuie să prezinte Comisiei o justificare;

recomandării;

Or. en

Amendamentul 393
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) statul membru în cauză prezintă, în 
primul său raport intermediar prezentat în 
conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, în anul 
care urmează după anul în care a fost emisă 
recomandarea, modul în care a ținut seama 
în mod corespunzător de recomandare. 
Dacă statul membru în cauză decide să nu 
dea curs unei recomandări sau unei părți 
considerabile dintr-o recomandare, acesta 
trebuie să prezinte Comisiei o justificare;

(b) statul membru în cauză prezintă, în 
primul său raport intermediar prezentat în 
conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, în anul 
care urmează după anul în care a fost emisă 
recomandarea, modul în care a ținut seama 
în mod corespunzător de recomandare. 
Dacă statul membru în cauză decide să nu 
dea curs unei recomandări sau unei părți 
considerabile dintr-o recomandare, acesta 
trebuie să prezinte Comisiei o justificare 
motivată corespunzător;

Or. en

Amendamentul 394
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Dacă un stat membru nu respectă 
obligațiile prevăzute la alineatul (3) sau 
nu aplică măsurile stabilite ca răspuns la 
recomandarea Comisiei, Comisia va putea 
efectua o monitorizare însoțită de 
repercusiuni în conformitate cu cadrul 
stabilit pentru punerea în aplicare, 
monitorizarea și asigurarea respectării 
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acestui regulament.

Or. en

Amendamentul 395
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Dacă un stat membru nu respectă 
obligațiile prevăzute la alineatul (3) sau 
nu aplică măsurile stabilite ca răspuns la 
recomandarea Comisiei, Comisia ia 
măsurile necesare în conformitate cu 
tratatele.

Or. en

Amendamentul 396
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În plus față de măsurile naționale 
menționate la articolul 6 alineatul (1) 
litera (a), Comisia își bazează evaluarea 
menționată la articolele 5 și 6 cel puțin pe 
următoarele elemente:

1. În plus față de elementele 
menționate la articolele 5 și 6, Comisia își 
bazează evaluarea menționată la articolele 
5 și 6 cel puțin pe următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 397
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) rapoartele Agenției Europene de 
Mediu (AEM) și ale altor agenții relevante 
de reglementare în domeniul 
transporturilor precum Agenția Uniunii 
Europene pentru Siguranța Aviației 
(AESA);

Or. en

Amendamentul 398
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) ultima evaluare la nivel global 
prevăzută la articolul 14 din Acordul de la 
Paris;

Or. en

Amendamentul 399
Andrey Novakov

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 400
Barbara Thaler
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) cele mai bune dovezi științifice 
disponibile; și

Or. en

Amendamentul 401
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Rețeaua Uniunii Europene privind 

schimbările climatice
1. Până la 31 decembrie 2021, Comisia 
înființează Rețeaua Uniunii Europene 
privind schimbările climatice (EUnCC), 
un grup consultativ științific independent 
privind schimbările climatice, format din 
oameni de știință selectați pe baza 
cunoștințelor pe care le dețin în domeniu 
și propuși de regiuni, de coaliția 
regiunilor sau de autoritățile locale.
2. Comisia se asigură că structura de 
guvernanță a EUnCC îi garantează 
autonomia sa științifică, inclusiv față de 
instituțiile Uniunii și instituțiile regionale.
3. Comisia competentă a Parlamentului 
European emite un aviz privind orice 
numire în cadrul EUnCC, exclusiv pe 
baza autonomiei științifice a membrilor 
EUnCC.
4. EUnCC monitorizează reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
Uniune, statele membre și regiuni, ținând 
cont de bugetul Uniunii de emisii de 
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dioxid de carbon prevăzut la articolul 3.
5. EUnCC evaluează conformitatea 
măsurilor și progresele înregistrate pentru 
a obține neutralitatea climatică până cel 
târziu în 2050.
6. EUnCC prezintă anual Comisiei și 
comisiei competente a Parlamentului 
European constatările sale în 
conformitate cu alineatul (3). EUnCC 
garantează publicului o transparență 
totală și pune la dispoziție informațiile 
sale în toate limbile oficiale ale statelor 
membre. 

Or. en

Amendamentul 402
Barbara Thaler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice. Comisia trebuie să faciliteze un 
proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor sociali, a cetățenilor și a 
societății civile, pentru schimbul de bune 
practici și pentru identificarea acțiunilor 
care contribuie la atingerea obiectivelor 
prezentului regulament. În plus, Comisia 
se poate baza, de asemenea, pe dialogurile 
pe mai multe niveluri pe tema climei și a 
energiei organizate de statele membre în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu toate țările din lume 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.

Or. en
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Amendamentul 403
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice. Comisia trebuie să faciliteze un 
proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor sociali, a cetățenilor și a 
societății civile, pentru schimbul de bune 
practici și pentru identificarea acțiunilor 
care contribuie la atingerea obiectivelor 
prezentului regulament. În plus, Comisia se 
poate baza, de asemenea, pe dialogurile pe 
mai multe niveluri pe tema climei și a 
energiei organizate de statele membre în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice. Comisia trebuie să faciliteze un 
proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor sociali, a cetățenilor și a 
societății civile, pentru schimbul de bune 
practici și pentru identificarea acțiunilor 
care contribuie la atingerea obiectivelor 
prezentului regulament. În plus, Comisia se 
poate baza, de asemenea, pe dialogurile pe 
mai multe niveluri pe tema climei și a 
energiei organizate de statele membre în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999. Părțile 
interesate din domeniul 
automobilelor/camioanelor, aeronautic, 
naval, feroviar, energetic, al 
transporturilor și al mobilității participă 
la dialogul cu Comisia. 

Or. en

Justificare

Deoarece aceștia sunt primii vizați, toți constructorii (toate modurile de transport 
combinate), dar și toate părțile interesate din sectorul energetic, precum și transportatorii, 
trebuie consultați și incluși în dialogul cu Comisia, pentru a o putea informa de provocările și 
constrângerile pe care le implică aceste obiective pentru viitorul și sustenabilitatea 
industriilor lor.

Amendamentul 404
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Sara Cerdas

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice. Comisia trebuie să faciliteze un 
proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor sociali, a cetățenilor și a 
societății civile, pentru schimbul de bune 
practici și pentru identificarea acțiunilor 
care contribuie la atingerea obiectivelor 
prezentului regulament. În plus, Comisia se 
poate baza, de asemenea, pe dialogurile pe 
mai multe niveluri pe tema climei și a 
energiei organizate de statele membre în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice. Comisia trebuie să faciliteze un 
proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor sociali, a cetățenilor și a 
societății civile, pentru schimbul de bune 
practici și pentru identificarea acțiunilor 
care contribuie la atingerea obiectivelor 
prezentului regulament. În plus, Comisia se 
poate baza, de asemenea, pe dialogurile pe 
mai multe niveluri pe tema climei și a 
energiei organizate de statele membre în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999. Comisia 
Europeană și statele membre concep 
campanii de informare împreună cu 
cetățenii și instituțiile.

Or. en

Amendamentul 405
Henna Virkkunen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
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climatice. Comisia trebuie să faciliteze un 
proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor sociali, a cetățenilor și a 
societății civile, pentru schimbul de bune 
practici și pentru identificarea acțiunilor 
care contribuie la atingerea obiectivelor 
prezentului regulament. În plus, Comisia se 
poate baza, de asemenea, pe dialogurile pe 
mai multe niveluri pe tema climei și a 
energiei organizate de statele membre în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

climatice. Comisia trebuie să faciliteze un 
proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor sociali, a părților interesate 
din industrie, a cetățenilor și a societății 
civile, pentru schimbul de bune practici și 
pentru identificarea acțiunilor care 
contribuie la atingerea obiectivelor 
prezentului regulament. În plus, Comisia se 
poate baza, de asemenea, pe dialogurile pe 
mai multe niveluri pe tema climei și a 
energiei organizate de statele membre în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Or. en

Amendamentul 406
Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice. Comisia trebuie să faciliteze un 
proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor sociali, a cetățenilor și a 
societății civile, pentru schimbul de bune 
practici și pentru identificarea acțiunilor 
care contribuie la atingerea obiectivelor 
prezentului regulament. În plus, Comisia se 
poate baza, de asemenea, pe dialogurile pe 
mai multe niveluri pe tema climei și a 
energiei organizate de statele membre în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice. Comisia trebuie să faciliteze un 
proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor sociali, a cetățenilor, a 
comunității de afaceri și a societății civile, 
pentru schimbul de bune practici și pentru 
identificarea acțiunilor care contribuie la 
atingerea obiectivelor prezentului 
regulament. În plus, Comisia se poate baza, 
de asemenea, pe dialogurile pe mai multe 
niveluri pe tema climei și a energiei 
organizate de statele membre în 
conformitate cu articolul 11 din 
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Regulamentul (UE) 2018/1999.

Or. en

Amendamentul 407
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice. Comisia trebuie să faciliteze un 
proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor sociali, a cetățenilor și a 
societății civile, pentru schimbul de bune 
practici și pentru identificarea acțiunilor 
care contribuie la atingerea obiectivelor 
prezentului regulament. În plus, Comisia se 
poate baza, de asemenea, pe dialogurile pe 
mai multe niveluri pe tema climei și a 
energiei organizate de statele membre în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice. Comisia trebuie să faciliteze un 
proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor economici și sociali, a 
cetățenilor și a societății civile, pentru 
schimbul de bune practici și pentru 
identificarea acțiunilor care contribuie la 
atingerea obiectivelor prezentului 
regulament. În plus, Comisia se poate baza, 
de asemenea, pe dialogurile pe mai multe 
niveluri pe tema climei și a energiei 
organizate de statele membre în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Or. en

Amendamentul 408
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Având în vedere responsabilitatea 
enormă a industriei combustibililor fosili 
în ceea ce privește schimbările climatice, 
responsabilitate pe care a disimulat-o, 
negând efectele sale, reprezentanții 
acestei industrii nu sunt autorizați să 
participe la procesul legislativ legat de 
climă. De asemenea, instituțiile UE și 
statele membre interzic toate formele de 
promovare și sponsorizare a 
combustibililor fosili.

Or. en

Amendamentul 409
Petar Vitanov

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Rețeaua ofițerilor naționali de legătură

1. Comisia înființează o rețea a ofițerilor 
naționali de legătură formată din 
reprezentanții tuturor statelor membre 
(ofițeri naționali de legătură). Fiecare stat 
membru numește un reprezentant în 
rețeaua ofițerilor naționali de legătură. 
Reuniunile rețelei ofițerilor naționali de 
legătură pot fi ținute în diverse 
configurații ale experților dintr-un 
anumit domeniu.
2. Rețeaua ofițerilor naționali de legătură 
facilitează în special schimbul de 
informații între Comisie și statele membre 
și sprijină Comisia în diseminarea 
activităților, constatărilor și 
recomandărilor sale părților interesate 
relevante din întreaga Uniune.
3. Ofițerii naționali de legătură 
acționează drept punct de contact la nivel 
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național pentru a facilita cooperarea între 
Comisie și experții naționali în contextul 
punerii în aplicare a tuturor măsurilor 
care vizează realizarea neutralității 
climatice.
4. Deși ofițerii naționali de legătură 
cooperează strâns cu reprezentanții 
statelor membre respective în cadrul 
Platformei pentru o tranziție justă, 
rețeaua ofițerilor naționali de legătură 
însăși nu dublează activitatea Platformei 
pentru o tranziție justă, și nici a altor 
foruri ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 410
José Ramón Bauzá Díaz
în numele Grupului Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Exercitarea competenței de a adopta acte 

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

Or. en

Amendamentul 411
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Exercitarea competenței de a adopta acte 

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

Or. en
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Amendamentul 412
Barbara Thaler

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Exercitarea competenței de a adopta acte 

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

Or. en

Amendamentul 413
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Exercitarea competenței de a adopta acte 

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

Or. en

Justificare

Obiectivele Uniunii în materie de emisii sunt elemente esențiale pentru politica Uniunii de 
combatere a schimbărilor climatice. Din acest motiv, calcularea traiectoriei pentru a ajunge 
la zero emisii nete de gaze cu efect de seră în Uniune până în 2050 ar trebui să implice pe 
deplin legislatorii UE și să facă obiectul codeciziei.

Amendamentul 414
Andor Deli

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Articolul 9 eliminat
Exercitarea competenței de a adopta acte 

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

Or. en

Amendamentul 415
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Exercitarea competenței de a adopta acte 

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

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei este inacceptabilă și îi dă la o parte pe cei doi legislatori. Documentul 
neoficial al Serviciului juridic explică clar argumentele împotriva delegării competențelor 
către Comisie în ceea ce privește stabilirea traiectoriei pentru 2050.

Amendamentul 416
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Exercitarea competenței de a adopta acte 

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

Or. en

Amendamentul 417
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Articolul 9



PE652.582v01-00 96/98 AM\1206523RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Exercitarea competenței de a adopta acte 

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

Or. en

Amendamentul 418
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 3 
alineatul (1) se conferă Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol.

eliminat

Or. en

Amendamentul 419
Andrey Novakov

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Înainte de adoptarea unui act 
delegat, Comisia consultă experții 
desemnați de fiecare stat membru în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare.

4. Înainte de adoptarea unui act 
delegat, Comisia consultă Parlamentul 
European și experții desemnați de fiecare 
stat membru în conformitate cu principiile 
prevăzute în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare.

Or. en

Amendamentul 420
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly
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Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Revizuire

În decurs de șase luni după fiecare 
evaluare la nivel global definită la 
articolul 14 din Acordul de la Paris, 
Comisia realizează o revizuire a tuturor 
elementelor prezentului regulament, în 
lumina ultimelor date științifice, pentru a 
îndeplini obiectivele pe termen lung ale 
Acordului de la Paris și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului, 
însoțit, după caz, de propuneri legislative. 

Or. en


