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• Un buget pentru emisiile de gaze cu efect de seră care să garanteze că Uniunea atinge
obiectivele de la Paris

• Înființarea unui organism științific independent care să monitorizeze progresele înregistrate

• Eliminarea treptată, până cel târziu în 2025, a tuturor subvențiilor directe și indirecte pentru
combustibilii fosili

Parlamentul dorește ca fiecare stat membru al Uniunii să aibă un bilanț neutru al emisiilor de carbon până în 2050 ©Adobe Stock
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Toate statele membre trebuie să devină neutre din punct de vedere climatic până în 2050,
declară Parlamentul, cerând obiective ambițioase de reducere a emisiilor pentru 2030 și
2040.
 
Parlamentul  European  și-a  adoptat  miercuri  mandatul  de  negociere  referitor  la  Legea
europeană a climei cu 392 de voturi pentru, 161 împotrivă și 142 abțineri. Noua lege urmărește
să transforme în obligație promisiunile prin care Uniunea s-a angajat să devină neutră din punct
de vedere climatic până în 2050. Astfel,  cetățenii  și  companiile europene vor beneficia de
temeiul juridic și predictibilitatea de care au nevoie pentru a se pregăti să facă față schimbărilor
aferente.
 
Eurodeputații insistă ca atât Uniunea Europeană, cât și fiecare stat membru să ajungă să aibă
un impact neutru asupra climei până în 2050. Ei mai susțin că Uniunea va trebui să înregistreze
„emisii negative” după acea dată. Ei mai solicită fonduri suficiente în acest scop.
 
Comisia trebuie să propună,  până pe 31 mai  2023,  prin  procedura legislativă ordinară,  o
„traiectorie” la nivel european pentru a obține o amprentă neutră de carbon până în 2050, susțin
deputații. Comisia trebuie să țină seama de cantitatea totală rămasă de emisii de gaze cu efect
de seră (GES) care ar mai putea fi emisă de Uniune până în 2050 pentru a limita creșterea
temperaturii globale în conformitate cu Acordul de la Paris. Traiectoria urmează să fie revizuită
după fiecare evaluare la nivel global.
 
Eurodeputații mai doresc să creeze un Consiliu European pentru schimbările climatice (ECCC).
Acest  organism științific  consultativ  independent  privind schimbările  climatice ar  urma să
analizeze dacă politicile  sunt  coerente și  să monitorizeze progresele realizate.
 
Trebuie să se stabilească un obiectiv mai ambițios pentru 2030
 
Obiectivul actual al Uniunii pentru 2030 de reducere a emisiilor este de 40% comparativ cu
nivelul emisiilor din 1990. În propunerea sa modificată de Lege europeană a climei, Comisia a
propus recent ca obiectivul să fie majorat la „cel puțin 55%”. Astăzi, eurodeputații au fost și mai
ambițioși și au cerut o reducere de 60% până în 2030, adăugând necesitatea ca obiectivele
naționale să fie adaptate într-un mod eficient și corect.
 
Ei au mai invitat Comisia să propună un obiectiv intermediar pentru 2040. Acesta ar urma să fie
stabilit  după o evaluare a impactului, pentru a garanta că Uniunea se înscrie în parametrii
necesari pentru a-și atinge obiectivul pentru 2050..
 
În fine, potrivit deputaților, Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie, de asemenea, să
elimine treptat, până cel târziu pe 31 decembrie 2025, toate subvențiile directe și indirecte
pentru combustibilii fosili. Deputații subliniază că trebuie să se continue în paralel eforturile
pentru a combate sărăcia energetică.
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0563/COM_COM(2020)0563_RO.pdf


După vot, raportoarea Parlamentului, Jytte Guteland (S&D, Suedia), a precizat următoarele:
„Adoptarea raportului transmite un mesaj clar Comisiei și Consiliului în perspectiva negocierilor
ce urmează. Ne așteptăm ca toate statele membre să ajungă să aibă un impact neutru asupra
climei până cel târziu în 2050. Pentru ca Uniunea să poată atinge acest deziderat, avem nevoie
de obiective interimare ferme în 2030 și 2040. Sunt mulțumită și de faptul că s-a inclus un buget
pentru gazele cu efect de seră, care stabilește cantitatea totală de emisii care mai poate fi
emisă până în 2050, fără a pune în pericol  angajamentele asumate de Uniune în temeiul
Acordului  de la Paris.”
 
Etapele următoare
 
Parlamentul este gata acum să înceapă negocierile cu statele membre, după ce Consiliul cade
de acord asupra unei poziții comune.
 
Context
 
În urma deciziei Consiliului European (2019) de a sprijini obiectivul de neutralitate climatică
pentru 2050, Comisia a propus, în martie 2020, o Lege europeană a climei. Aceasta transformă
obiectivul Uniunii de a ajunge să aibă un impact neutru asupra climei până în 2050 în obligație
legală.
 
Parlamentul a jucat un rol important și a solicitat insistent o legislație mai ambițioasă a Uniunii în
domeniul climei, iar, pe 28 noiembrie 2019, a declarat o situație de urgență privind clima.
 
Mai multe informaţii
Fișă de procedură
Comunicat de presă al PE: Legea europeană a climei: eurodeputații doresc să mărească la 60
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https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124991/JYTTE_GUTELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-10/COM_COM20200080_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191121IPR67110/parlamentul-european-declara-situatia-de-urgenta-privind-clima
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_RO.html
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191129IPR67710/cetatenii-cred-ca-schimbarile-climatice-trebuie-sa-fie-prioritatea-parlamentului
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191129IPR67710/cetatenii-cred-ca-schimbarile-climatice-trebuie-sa-fie-prioritatea-parlamentului
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk
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