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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

In 2007 the European Union made a commitment that it would, by the year 2020, reduce its 
greenhouse gas emissions by 20% in relation to the year 1990 level.

Since this objective fundamentally affects the economic and social cohesion of individual 
regions, it must be stressed that an energy-efficient European economy with low greenhouse 
gas emissions can only be achieved if it is integrated into cohesion policy. These two target 
areas must be linked together, and it is recommended that aspects of reducing greenhouse gas 
emissions be incorporated into the system of conditions of the funds earmarked for cohesion 
and structural development.

As a consequence of the economic differences between individual regions, reducing 
greenhouse gas emissions could represent a considerable burden to regions lagging behind.
Such regions should therefore receive special funding in order that meeting the EU’s 
objectives should not cause them to suffer unreasonably high losses.

Although the European Union obliges governments of the Member States to undertake this 
commitment, there is a considerable burden on their local and regional governments and other 
local and regional advocacy forums and organisations. The ambitious objective can only be 
achieved if, during harmonisation and completion of the tasks, there is continuous vertical 
cooperation between central government and local/regional organisations and continuous 
horizontal cooperation between individual local/regional organisations.

However, since a large proportion of greenhouse gas emissions can be attributed to private 
sector market players and individual consumers, the involvement of individual industrial 
emitters and households in implementing the programme is vital at both Member State and 
regional level. The interest of market players in increasing energy production from renewable 
sources must be aroused by economic means, thereby contributing significantly to meeting the 
commitments of Member States.

Greenhouse gas emissions have decreased significantly in a number of Member States since 
1990; however, by making 2005 the base year in its proposal, the Commission takes no 
account of the efforts made so far. The results already achieved by individual Member States 
must be acknowledged; therefore, it is suggested that the year 1990 be used as the basis for 
comparison.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi 
siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarităţii între statele membre 
şi pe necesitatea unei creşteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunităţii, 
ţinând seama de PIB-ul statelor membre pe 
cap de locuitor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
scăzut al PIB pe cap de locuitor şi, în 
consecinţă, importante aşteptări în ceea ce 
priveşte creşterea PIB, ar trebui să fie 
autorizate să îşi sporească nivelul de emisii 
de gaze cu efect de seră în raport cu 2005, 
dar să îşi limiteze această creştere astfel 
încât să contribuie la respectarea 
angajamentului general al Comunităţii de 
reducere a emisiilor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
ridicat al PIB pe cap de locuitor ar trebui să 
îşi reducă nivelurile de emisii de gaze în 
raport cu 2005.

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarităţii între statele membre 
şi pe necesitatea unei creşteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunităţii, 
ţinând seama de PIB-ul statelor membre pe 
cap de locuitor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
scăzut al PIB pe cap de locuitor şi, în 
consecinţă, importante aşteptări în ceea ce 
priveşte creşterea PIB, ar trebui să fie 
autorizate să îşi sporească nivelul de emisii 
de gaze cu efect de seră în raport cu 1990, 
dar să îşi limiteze această creştere astfel 
încât să contribuie la respectarea 
angajamentului general al Comunităţii de 
reducere a emisiilor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
ridicat al PIB pe cap de locuitor ar trebui să 
îşi reducă nivelurile de emisii de gaze în 
raport cu 1990.

Or. hu

Amendamentul 2

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a putea asigura în continuare o 
distribuire echitabilă a eforturilor statelor 
membre de a contribui la punerea în 
aplicare a angajamentului independent al 
Comunităţii, niciun stat membru nu ar 
trebui să fie obligat să îşi reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră până în 2020 cu 
mai mult de 20% faţă de nivelurile 

(8) Pentru a putea asigura în continuare o 
distribuire echitabilă a eforturilor statelor 
membre de a contribui la punerea în 
aplicare a angajamentului independent al 
Comunităţii, niciun stat membru nu ar 
trebui să fie obligat să îşi reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră până în 2020 cu 
mai mult de 20% faţă de nivelurile 



PA\722761RO.doc 5/12 PE406.010v01-00

RO

înregistrate în 2005 şi niciun stat membru 
nu ar trebui să fie autorizat să îşi sporească 
emisiile de gaze cu efect de seră până în 
2020 cu mai mult de 20% peste nivelurile 
din 2005. Reducerile de emisii de gaze cu 
efect de seră ar trebui realizate în perioada 
2013-2020, statele membre fiind autorizate 
să transfere din anul următor un volum egal 
cu 2% din limita de emisii de gaze cu efect 
de seră a respectivului stat membru, statele 
membre ale căror emisii se situează sub 
limita impusă fiind autorizate, de 
asemenea, să transfere în anul următor 
reducerile de emisii excedentare.

înregistrate în 1990 şi niciun stat membru 
nu ar trebui să fie autorizat să îşi sporească 
emisiile de gaze cu efect de seră până în 
2020 cu mai mult de 20% peste nivelurile 
din 1990. Reducerile de emisii de gaze cu 
efect de seră ar trebui realizate în perioada 
2013-2020, statele membre fiind autorizate 
să transfere din anul următor un volum egal 
cu 2% din limita de emisii de gaze cu efect 
de seră a respectivului stat membru, statele 
membre ale căror emisii se situează sub 
limita impusă fiind autorizate, de 
asemenea, să transfere în anul următor 
reducerile de emisii excedentare.

Or. hu

Amendamentul 3

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie stabileşte normele de 
stabilire a contribuţiei statelor membre la 
respectarea angajamentului Comunităţii de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în perioada 2013-2020 în ceea ce 
priveşte emisiile de gaze cu efect de seră 
din surse care nu sunt reglementate de 
Directiva 2003/87/CE, precum şi evaluarea 
respectivei contribuţii.

Prezenta decizie stabileşte normele de 
stabilire a contribuţiei statelor membre la 
respectarea angajamentului Comunităţii de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în perioada 2013-2020, precum şi 
evaluarea respectivei contribuţii.

Or. hu

Amendamentul 4

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la încheierea, de către (1) Până la încheierea, de către 
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Comunitate, a unui viitor acord 
internaţional privind schimbările climatice 
care să conducă la reduceri de emisii mai 
mari decât cele prevăzute în temeiul 
prezentului articol, fiecare stat membru îşi 
limitează, până în 2020, emisiile de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE, 
respectând procentul stabilit, pentru statul 
membru respectiv, în anexa la prezenta 
decizie în raport cu emisiile sale din anul 
2005.

Comunitate, a unui viitor acord 
internaţional privind schimbările climatice 
care să conducă la reduceri de emisii mai 
mari decât cele prevăzute în temeiul 
prezentului articol, fiecare stat membru îşi 
limitează, până în 2020, emisiile de gaze cu 
efect de seră, respectând procentul stabilit, 
pentru statul membru respectiv, în anexa la 
prezenta decizie în raport cu emisiile sale 
din anul 1990.

Or. hu

Amendamentul 5

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu alineatul (3) şi cu 
articolul 4, fiecare stat membru se asigură 
că, în 2013, emisiile sale totale de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE nu 
depăşesc emisiile sale medii anuale din 
respectivele surse înregistrate în decursul 
anilor 2008, 2009 şi 2010, astfel cum au 
fost declarate şi verificate în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE şi cu Decizia 
280/2004/CE.

(2) În conformitate cu alineatul (3) şi cu 
articolul 4, fiecare stat membru se asigură 
că, în 2013, emisiile sale totale de gaze cu 
efect de seră nu depăşesc limita superioară 
stabilită pentru fiecare stat membru 
pentru anul 2020, prevăzută în anexă. 
Pentru a determina aceste limite lineare, 
fiecare stat membru poate alege între 
următoarele două opţiuni:

i) fie pe baza valorilor ţintă stabilite 
pentru fiecare stat membru în cadrul 
Protocolului de la Kyoto, fie
ii) pe baza totalităţii emisiilor medii ale 
fiecărui stat membru pentru anii 2008, 
2009 şi 2010, astfel cum au fost declarate 
şi verificate în conformitate cu Decizia 
280/2004/CE.

Or. hu
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Amendamentul 6

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Comisia are sarcina de a garanta că 
angajamentul Uniunii Europene de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
este pus în aplicare în concordanţă cu 
politica de coeziune a Uniunii Europene, 
ţinând seama de necesitatea de a menţine 
şi consolida coeziunea economică şi 
socială a fiecărui stat membru şi a 
fiecărei regiuni în parte.

Or. hu

Amendamentul 7

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5b
Deoarece angajamentul asumat de 
Uniunea Europeană impune sarcini nu 
numai pentru guvernele centrale ale 
statelor membre, ci şi pentru guvernele lor 
locale şi regionale, precum şi pentru alte 
foruri şi organizaţii militante locale şi 
regionale, statele membre au sarcina de a 
garanta cooperarea dintre autorităţile 
centrale şi cele locale la diferite niveluri, 
obiectivele ambiţioase fixate neputând fi 
altfel atinse.

Or. hu
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Amendamentul 8

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5c
Pe lângă fiecare stat membru, guvern 
central şi local, organizaţie şi autoritate 
locală şi regională, trebuie să fie implicaţi 
în punerea în aplicare a programului şi 
actori de pe piaţă, împreună cu gospodării 
şi consumatori individuali, indiferent de 
nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră 
care le poate fi atribuit.

Or. hu

Amendamentul 9

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 5d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5d
Termenul limită pentru îndeplinirea 
angajamentelor este 2020. În această 
perioadă, un număr de proiecte diferite 
vor fi finanţate din fondurile structurale 
şi de coeziune ale Uniunii Europene; 
Comisia va avea sarcina de a crea o 
legătură între cele două domenii ţintă şi 
de a include aspectele privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
sistemul de condiţii al fondurilor destinate 
coeziunii şi dezvoltării structurale.

Or. hu
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Amendamentul 10

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 5e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5e
Deoarece creşterea producţiei de energie 
din surse regenerabile este foarte 
importantă pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră, statele membre au 
sarcina de a se asigura că producţia de 
energie din surse regenerabile este 
atractivă din punct de vedere economic 
pentru centralele electrice şi furnizorii de 
energie electrică cei mai importanţi de pe 
piaţă, prin intermediul taxelor şi al altor 
stimulente de piaţă, încurajând astfel 
actorii de pe piaţă să contribuie în mod 
semnificativ la îndeplinirea 
angajamentelor asumate de statele 
membre prin creşterea producţiei de 
energie din surse regenerabile.

Or. hu

Amendamentul 11

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 5f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5f
Statele membre asigură fonduri pentru 
utilizarea de tehnici noi şi inovatoare 
pentru a permite operatorilor industriali 
să creeze noi locuri de muncă, sporind 
astfel competitivitatea şi promovând 
realizarea obiectivelor stabilite prin 
Strategia de la Lisabona.

Or. hu
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Amendamentul 12

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 5g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5g
Aplicarea comună și mecanismul de 
dezvoltare curată sunt instrumente 
flexibile care ajută Uniunea Europeană 
să-şi îndeplinească angajamentele; 
Comisia ar trebui, prin urmare, să 
crească, nu să reducă, aplicarea lor în 
viitor, deoarece statele membre, precum şi 
regiunile individuale din cadrul acestora, 
au caracteristici economico-sociale şi de 
mediu diferite, astfel încât mijloacele de 
realizare a obiectivelor stabilite pot fi 
diferite de la un stat membru la altul şi de 
la o regiune la alta.

Or. hu

Amendamentul 13

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 5h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5h
Deoarece încheierea unui acord 
internaţional privind reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră are o importanţă 
crucială pentru Uniunea Europeană, 
Comisia, în vederea păstrării coeziunii 
economice, trebuie să facă tot posibilul 
pentru a garanta că, la expirarea 
Convenţiei de la Kyoto, există un nou 
acord mondial privind reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră.
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Or. hu

Amendamentul 14

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 5i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5i
Deoarece angajamentele ambiţioase 
asumate de Uniunea Europeană 
reprezintă o povară considerabilă pentru 
regiunile mai puţin dezvoltate, Comisia 
trebuie să sprijine aceste regiuni pentru a 
garanta faptul că dificultăţile financiare 
pe termen scurt nu se transformă în 
pierderi importante pentru acestea, pe 
măsură ce sunt atinse obiectivele stabilite.

Or. hu

Amendamentul 15

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
În termen de şase luni de la semnarea 
acordului internaţional privind 
schimbările climatice, care prevede o 
reducere obligatorie a emisiilor 
superioară prevederilor articolului 3 din 
decizie, Comisia prezintă o propunere 
legislativă privind contribuţiile statelor 
membre la realizarea unor angajamente 
suplimentare ale Comunităţii, propunere 
care urmează a fi adoptată pe baza 
articolului 251 din Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene.
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Or. hu

Amendamentul 16

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Volumul maxim de emisii în temeiul 
articolului 3 din prezenta decizie se 
ajustează în conformitate cu cantitatea de 
cote de emisii alocate în conformitate cu 
articolul 11 din Directiva 2003/87/CE 
care rezultă dintr-o modificare a sferei de 
aplicare a respectivei directive în ceea ce 
priveşte sursele, după aprobarea finală, de 
către Comisie, a planurilor naţionale de 
alocare pentru perioada 2008-2012 în 
conformitate cu Directiva 2003/87/CE.
Comisia publică cifrele care rezultă din 
această ajustare.

eliminat

Or. hu

Amendamentul 17

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă; titlul primei coloane:  Emisiile de gaze cu efect de seră ale statelor membre în 
temeiul articolului 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitele emisiilor de gaze cu efect de seră 
ale statelor membre stabilite pentru 2020 în 
raport cu nivelurile emisiilor de gaze cu 
efect de seră din 2005 din surse 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE

Limitele emisiilor de gaze cu efect de seră 
ale statelor membre stabilite pentru 2020 în 
raport cu nivelurile emisiilor de gaze cu 
efect de seră din 1990 din surse 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE

Or. hu
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