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DIRECȚIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

FIȘĂ DE INFORMARE 

 

Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă  

pentru Europa în perspectiva anului 2030 

Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor 

DATE DESPRE PROPUNERE       ENV 1 

1. Data adoptării: 17.9.2020; responsabili: Frans Timmermans, vicepreședinte executiv al 

CE responsabil pentru Pactul ecologic european; Kadri Simson, comisar european 

responsabil pentru energie; 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Stabilirea unui obiectiv 

mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 / Investirea într-

un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor  

3. Date de identificare: COM(2020)562 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: Planul-țintă privind schimbările climatice a fost înaintat Comisiei 

pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, dar nu se așteptată nicio acțiune 

specifică din partea Parlamentului European cu privire la acesta deoarece obiectivul 

comunicării privind planul țintă, fără caracter legislativ, este inclus în actul legislativ privind 

clima. 

- Consiliul UE: formațiuni – mediu; 23 octombrie 2020, 17 decembrie 2020. 

- Consiliul European: 15-16 octombrie 2020, 10-11 decembrie 2020 

6. Alte informații: Comunicarea este însoțită de o evaluare a impactului. 

 

1. CONTEXT 

Comisia Europeană a adoptat, în 2019, un set amplu de propuneri pentru ca politicile 

UE în materie de climă, energie, transport și impozitare pentru a crea cadrul legislativ adecvat 

pentru reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030, 

comparativ cu nivelurile din 1990. Este propus un echilibru între prețuri, obiective, standarde 

și măsuri de sprijin. 

Cu privire la stabilirea prețurilor, Comisia Europeană a propus: 

● o schemă mai puternică de comercializare a certificatelor de emisii, inclusiv în 

sectorul aviației; 

● extinderea comercializării certificatelor de emisii la transportul maritim, rutier și la 

clădiri; 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_562_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=SWD(2020)0178&l=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_ro
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● revizuirea directivei privind impozitarea energiei; 

● mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon. 

Obiective: 

● revizuirea regulamentului privind partajarea eforturilor; 

● revizuirea regulamentului privind schimbarea destinației terenurilor și silvicultura; 

● revizuirea directivei privind energia din surse regenerabile; 

● revizuirea directivei privind eficiența energetică. 

Norme: 

● performanțe mai stricte în ceea ce privește emisiile de CO2 pentru autoturisme și 

camionete; 

● infrastructură pentru combustibili alternativi; 

● ReFuelEU: combustibili durabili pentru aviație;  

● FuelEU: combustibili maritimi mai puțin poluanți. 

Măsuri de sprijin: 

● utilizarea veniturilor și a reglementărilor pentru a promova inovarea, a consolida 

solidaritatea și a atenua impactul măsurilor propuse asupra celor vulnerabili prin intermediul 

Fondului social pentru climă, al Fondului pentru modernizare și al Fondului pentru inovare. 

Pactul ecologic european a fost identificat ca fiind o prioritate strategică în Orientările 

politice ale președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, deoarece stabilește o 

viziune detaliată pentru ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere 

climatic până în 2050. Scopul urmărit are în vedere protejarea biodiversității, instituirea 

economiei circulare, eliminarea poluării, creșterea competitivității industriei europene și 

asigurarea tranziției echitabile pentru regiunile și lucrătorii afectați. Comunicarea este însoțită 

de o foaie de parcurs care detaliază acțiunile cheie pentru a ajunge la o economie durabilă.  

Propunerea Comisiei Europene privind primul act legislativ european privind clima, 

prezentată de Comisia Europeană în martie 2020, urmărește să transpună în legislație 

atingerea, până în 2050, a neutralității climatice. Totodată, propunerea prevede necesitatea 

unei evaluări și revizuiri privind asumarea de către Uniune a reducerii emisiilor de gaze cu 

efect de seră pentru 2030, pentru a asigura coerența acestuia cu obiectivul de realizare a 

neutralității climatice până în 2050.  

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII  

Între 31 martie și 23 iunie 2020, Comisia a organizat o consultare publică privind actualizarea 

planificată a obiectivului privind schimbările climatice pentru 2030. Respondenții, în marea 

lor majoritate, au susținut planurile ambițioase ale Comisiei Europene pentru climă, energie 

din surse regenerabile și eficiență energetică și au subliniat necesitatea unor politici de 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
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reglementare suplimentare, care să însoțească toate inițiativele privind tarifarea carbonului. 

Astfel:  

 aproape 80 % din respondenții au fost de părere că obiectivul privind gazele cu efect 

de seră ar trebui să fie majorat până la cel puțin 55 % ; 

 aproape 70 % din respondenți au considerat că obiectivul actual privind energia din 

surse regenerabile ar trebui să fie majorat până la o cotă mai mare de 40 % ; 

  peste 60 % din respondenți și-au exprimat preferința pentru un obiectiv de 

îmbunătățire a eficienței energetice de peste 40 %.  

La 17 septembrie 2020, Comisia a adoptat comunicarea privind „Stabilirea unui obiectiv mai 

ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - Investirea într-un 

viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor” (denumită și „Planul-țintă 

al UE în materie de climă pentru 2030”).  

În programul de lucru pentru 2021 al Comisiei Europene, majoritatea revizuirilor legislative 

sunt grupate într-un „Pachet de măsuri menite să permită reducerea emisiilor de dioxid de 

carbon cu 55 %
1
” . 

2.1. Obiectivele generale comunicării 

Comunicarea urmărește să stabilească un obiectiv mai ambițios al UE de reducere a emisiilor 

de gaze cu efect de seră pentru 2030 cu 55 % până în 2030, în comparație cu 1990, și de a 

modifica în consecință propunerea privind un act legislativ privind clima
2
.  

De asemenea, comunicarea pregătește terenul pentru adaptarea necesară a legislației în 

materie de climă și energie, care joacă un rol-cheie în decarbonizarea economiei europene, 

inclusiv în determinarea rolului viitor al tarifării carbonului, precum și în interacțiunea sa cu 

alte politici.  

2.2. Obiectivele specifice ale comunicării  

În concret, comunicarea urmărește: 

 atingerea neutralității climatice prin intensificarea semnificativă a acțiunilor UE în 

toate sectoarele;  

 scăderea riscurilor dependenței de carbon în deceniul următor; 

 atenuarea gravității crizei climatice actuale. 

2.3. Prezentarea comunicării propriu-zise  

Printre efectele realizării obiectivului de reducere cu 55 % a emisiilor de gaze cu efect de seră 

până în 2030 se află:  

 stimularea creșterii economice durabile și accelerarea tranziție către o energie curată; 

 abordarea consecințelor sociale negative, atât la nivelul  UE, cât și al statelor membre;  

                                                           
1
 A se vedea secțiunea 3.5, p. 7, Inițiativele din cadrul Pachetului de măsuri menite să permită reducerea 

emisiilor de dioxid de carbon cu 55 %. 
2
 Propunerea de lege europeană privind clima a fost modificată la 17 septembrie 2020 pentru a reflecta noul 

obiectiv. A se vedea COM(2020) 563. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_562_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_563_RO_ACTE_f.pdf
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 îmbunătățirea bunăstării cetățenilor UE, prin beneficii conexe semnificative în ceea ce 

privește sănătatea, îmbunătățirea calității aerului și reducerea degradării mediului; 

 sprijinirea redresării în urma crizei cauzate de pandemia de COVID-19, precum și a 

competitivității și a rezilienței pe termen lung a economiei europene; 

 impulsionarea implicării cetățenilor,  dezvoltării locale și a oportunitățile de ocupare a 

forței de muncă, ecologizând încălzirea și răcirea clădirilor și a industriei prin intermediul 

energiei electrice din surse regenerabile
3
. 

Comunicarea urmărește conlucrarea mai multor instrumente financiare și proiecte pentru 

îndeplinirea obiectivului propus, după cum urmează: 

 noul cadru financiar multianual
4
 (CFM) și instrumentul Noua generație UE (Next 

Generation EU - NGUE) să susțină tranziția și creșterea economică; 

 noua strategie industrială, și strategia privind hidrogenul împreună cu strategia de 

integrarea sistemelor energetice, să sprijine industria și mixul energetic; 

 reforma majoră a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), 

să includă toate emisiile legate de arderea combustibililor fosili și să asigure un preț solid al 

carbonului
5
 ; 

 sectorul transportului maritim să fie inclus în cadrul EU-ETS pentru a reduce 

alocarea, cu titlu gratuit, a certificatelor de emisii către companiile aeriene ; 

  sectoarele utilizării sau schimbării destinației terenurilor și silviculturii (LULUCF) 

vor contribui la echilibrarea emisiilor de gaze cu efect de seră.  

3. POZIȚII ALE INSTITUȚIILOR UNIUNII EUROPENE  

3.1 Consiliul European 

La Consiliul European din 15-16 octombrie 2020 s-a discutat despre participarea 

tuturor statelor membre ale UE pentru îndeplinirea obiectivului neutralității climatice, cu 

luarea în considerare a circumstanțelor naționale, în condiții de echitate și solidaritate. La 

reuniunea din 10-11 decembrie 2020, Consiliul European a subliniat necesitatea obținerii 

unui acord cu privire la un nou obiectiv de reducere a emisiilor pentru 2030 în vederea 

prezentării în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor 

climatice (CCONUSC), a contribuției UE stabilite la nivel național (CSN), actualizate. 

Liderii UE au evidențiat importanța mobilizării finanțării publice și capitalului privat.   

În iulie 2020, Consiliul European a concluzionat că 30 % din bugetele combinate ale 

CFM și ale NGUE ar trebui să fie direcționate către combaterea schimbărilor climatice și, 

mai precis, pentru a contribui la atingerea obiectivului pentru 2030. Comunicarea consideră 

                                                           
3
 Inițiativa privind valul de renovări, adoptată de Comisia Europeană în octombrie 2020 ar reprezenta un 

instrument-cheie de redresare economică, generând, în același timp, creșteri semnificative ale eficienței 

energetice într-un sector care reprezintă în prezent 40 % din consumul final de energie. 

4
 Acesta a fost adoptat în luna decembrie 2020. A se vedea angajamentele. 

5
 Prin revizuirea Directivei privind impozitarea energiei se are în vedere stabilirea unor prețuri suplimentare 

pentru emisiile de dioxid de carbon. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_ro
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_ro
https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/10/15-16/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/12/10-11/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_662_RO_ACTE2_f.pdf
file:///C:/Users/cristina.radulescu/Downloads/Cadrul%20financiar%20multianual%20pentru%20perioada%202021-2027%20a%20fost%20adoptat
https://www.consilium.europa.eu/media/47567/mff-2021-2027_rev.pdf
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că este esențială integrarea politicilor climatice în cadrul altor fonduri și programe și 

asigurarea unei tranziții echitabile prin intermediul mecanismului de tranziție just  

3.2. Parlamentul European 

În Parlamentul European, propunerea de act legislativ privind clima a fost înaintată 

Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI). În timpul 

dezbaterilor, raportorul responsabil, Jytte Guteland (S&D), a pledat pentru un obiectiv 

climatic al Uniunii mai strict pentru 2030, cu o reducere a emisiilor de 65 % față de nivelurile 

din 1990. Aceasta a avut în vedere concluziile Raportului UNEP pe 2019 despre decalajele în 

ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră, emisiile globale trebuie reduse cu 7,6 % pe 

an, începând de acum, pentru a limita încălzirea globală la 1,5°C. Parlamentul a adoptat 

poziția la 8 octombrie 2020, subliniind că obiectivul Uniunii este de a atinge neutralitatea 

climatică cel târziu până în 2050. 

La 24 iunie a.c., Parlamentul European a dezbătut și votat noua Lege europeană a 

climei. Varianta agreată a fost cea convenită, în mod informal, cu statele membre, în aprilie 

2020. Astfel, angajamentul politic al Pactului ecologic european față de neutralitatea 

climatică a UE până în 2050 a devenit o obligație. 

3.3. Consiliul Uniunii Europene 

La 23 octombrie 2020, Consiliul pentru mediu a ajuns la un acord cu privire la o 

abordare generală parțială cu privire la propunerea de lege privind clima. Acordul de 

abordare parțială nu include obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 

2030. La 17 decembrie 2020, Consiliul a ajuns la un acord referitor la o abordare generală cu 

privire la propunerea de act legislativ european privind clima, inclusiv la obiectivul UE de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu orientările furnizate de 

Consiliul European la 10-11 decembrie 2020. 

 La 28 iunie 2021, Consiliul UE a adoptat poziția sa în primă lectură cu privire la 

Legea europeană a climei, finalizând procedura de adoptare
6
.  

3.4. Comitetul European al Regiunilor (CoR) 

În avizul său privind propunerea de act legislativ privind schimbările climatice, CoR a 

susținut reducerea emisiilor cu cel puțin 55 % până în 2030. 

3.5. Comitetul Economic și Social European (CESE) 

În avizul său din iulie 2020, CESE a susținut reducerea emisiilor cu cel puțin 55 % până în 

2030. 

 

 

                                                           

6 Acest lucru are loc în urma unui acord politic la care s-a ajuns cu Parlamentul European la 

21 aprilie 2021. 

 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_RO.html
https://www.unenvironment.org/annualreport/2019/index.php
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0253_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210621IPR06627/eurodeputatii-confirma-acordul-privind-neutralitatea-climatica-pana-in-2050
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=e8e91998-7402-cae9-d874-ee9aeea3a596&date=20210624
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0309_RO.html
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200563.do
https://www.consilium.europa.eu/media/46514/st12261-en20.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CONSIL:ST_12261_2020_INIT
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14171-2020-INIT/ro/pdf
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1361-2020
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-climate-law
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
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4. ALTE POZIȚII RELEVANTE 

Asociația europeană a pădurilor de stat, Eustafor, sprijină ambiția Uniunii Europene 

în materie de climă, dar critică planul-țintă privind schimbările climatice pentru reducerea 

simplistă a pădurilor la absorbanți de carbon care compensează emisiile altor sectoare. 

Eustafor solicită acordarea unei atenții sporite rolului multifuncțional al pădurilor în 

furnizarea de biomasă durabilă și lemn pentru construcții, precum și absorbanților de carbon. 

La 12 octombrie 2020, 6 asociații din sectorul forestier au lansat Platforma pentru 

biodiversitatea pădurilor, pentru a demonstra modul în care silvicultura poate sprijini 

prioritățile Pactului ecologic european. 

Intenția de a include transportul rutier în cadrul ETS a primit, de asemenea, critici. 

Federația europeană a ONG-urilor din sectorul transporturilor ecologice, Transport și mediu,  

a numit această măsură specifică „ o strategie cu risc ridicat și recompense reduse”. 

În feedback-ul său din perioada de consultare, Euromine, reprezentând industria 

europeană a materiilor minerale prime, au solicitat sprijin, îndemnând factorii de decizie să 

prevadă un timp pentru adaptare și să asigure sprijin financiar pentru tehnologiile inovatoare 

care oferă decarbonizare și eficiență energetică.  

 

5. ELEMENTE PRIVIND ROMÂNIA  

 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030; 

 Strategia națională  privind schimbările climatice (2013-2020) (a se vedea H.G. nr. 

529/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 536 din 26 august 2013) propune măsuri-cheie 

pentru reducerea emisiilor GES și pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice; 

 Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe 

emisii reduse de carbon urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din 

activitățile economice în conformitate cu țintele UE; 

 Planul național de acțiune 2016-2020, realizat în cadrul Acordului pentru servicii de 

asistență tehnică pentru România „Programul privind schimbările climatice și creșterea 

economică cu emisii reduse de dioxid de carbon”. 

Camera Deputaților a adoptat: 

  HCD nr.11/10.02.2021 privind opinia referitoare la - O strategie pentru hidrogen: 

pentru o Europă neutră climatic COM(2020)301; 

  HCD nr. 27/10.03.2021 privind adoptarea opiniei referitoare la - Stabilirea unui 

obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - 

Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor-

COM(2020)562; 

 HCD nr 36/24.3.2021 privind adoptarea opiniei referitoare la - Strategia pentru o 

mobilitate sustenabilă și inteligentă - înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului - 

COM (2020)789. 

https://www.transportenvironment.org/newsroom/blog/road-transport-eu-ets-high-risk-low-reward-strategy
http://euromines.org/
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/10/SNDD-2030-_-varianta-dup%C4%83-Comitet-interministerial-4-octombrie-2018.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Strategia-Nationala-pe-Schimbari-Climatice-2013-2020.pdf
http://mmediu.ro/articol/tipuri-de-masuri/1402
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2015-12-11_Declaratie_titular.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2015-07-14_Plan_actiune_schimbari_climatice_2016-2020.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173106&frame=0
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_301_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=174384&frame=0
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_562_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=175071
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_789_RO_ACTE2_f.pdf
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6.  Linkuri utile 

 European Commission: Priorities 2019-2024: Delivering the European Green Deal 

 European Commission: Press Release, 14/07/2021: European Green Deal: 

Commission proposes transformation of EU economy and society to meet climate ambitions 

 European Commission: Statement by President von der Leyen on delivering the 

European Green Deal (14 July 2021) 

 European Commission: Statement by Executive Vice-President Timmermans on 

delivering the European Green Deal (14 July 2021) 

 European Commission: Statement by Commissioner Simson on delivering the 

European Green Deal (14 July 2021) 

 European Commission: Statement by Commissioner Sinkevičius on delivering the 

European Green Deal (14 July 2021) 

 ETUC: ETUC resolution on “Fit for 55” package (26 March 2021) 

 

 

 

 

Mihaela Gîdei 

22 iulie 2021 

Actualizat Andreea Mihai 

15 octombrie 2021 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_3701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_3701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_3722
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_3722
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_3709
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_3709
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_3708
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_3708
https://www.etuc.org/en/document/etuc-resolution-fit-55-package

