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                                 PROIECT DE OPINIE 

asupra Comunicării 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 

 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 171 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană 

(TUE), a Protocolului nr. 1 și Protocolului nr.2, anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru transporturi și infrastructură a fost sesizată, pentru 

examinare pe fond, cu Comunicarea 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 [COM(2020)562], transmisă cu actul 

nr.279/E/17.09.2020 [E23/2020]. 

 În contextul în care rapoartele privind schimbările climatice și încălzirea globală 

subliniază efecte dezastruoase, Pactul verde european a devenit o prioritate politică majoră, urmărind 

ca până în anul 2050 neutralitatea climatică să devină realitate. În contextul pandemiei actuale și al 

răspunsului economic european la această criză s-au creat premise fără precedent pentru acțiuni 

semnificative ce pot contribui la realizarea dublei tranziții verzi și digitale la care aspiră Europa, 

accelerându-se trecerea la o economie nepoluantă și durabilă. 

 Documentul transmis cuprinde în primă instanță un obiectiv de reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră până în 2030, în comparație cu anul 1990, de cel puțin 55%, inclusiv emisiile și 

absorbțiile. Totodată prevede un set de acțiuni necesare în toate sectoarele economice și lansarea unui 
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proces de revizuire a principalelor instrumente legislative pentru a îndeplini acest obiectiv. Nu în 

ultimul rând pregătește terenul pentru o dezbatere publică în toamna anului 2020 cu scopul de a spori 

contribuția UE la Acordul de la Paris înainte de sfârșitul anului, precum și propuneri legislative 

detaliate pe care Comisia urmează să le prezinte până în luna iunie 2021. 

                  Realizarea obiectivului de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 

2030 ar avea, conform acestei Comunicări, un impact major nu doar la nivelul atingerii neutralității 

climatice ci și în poziționarea întreprinderilor și a industriei UE pe podiumul liderilor mondiali. 

Totodată, realizarea acestui obiectiv ar îmbunătăți bunăstarea cetățenilor UE prin beneficii conexe în 

ceea ce privește sănătatea, calitatea aerului și reducerea degradării mediului, îmbunătățirea 

biodiversității, reducerea dependenței de materiile prime importante, creșterea securității energetice, 

sprijinind totodată  redresarea în urma crizei cauzate de pandemia actuală. În paralel cu intensificarea 

politicilor privind sursele regenerabile de energie și eficiență energetică, se vor reduce costurile 

energiei pentru gospodării și întreprinderi, contribuind la creșterea economică.  

 Reducerea cu cel puțin 55% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră față de 1990 

reprezintă punctul de plecare al unei traiectorii line care va permite UE să devină neutră din punct de 

vedere climatic până în 2050, Comunicarea de față reprezentând o invitație în vederea stabilirii unui 

acord cu privire la Legea Europeană a Climei și adoptarea acesteia cu celeritate. 

                      Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat și dezbătut 

documentul mai sus menționat în ședința online din data de 27 octombrie 2020 și au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru afaceri europene un proiect de opinie 

favorabil asupra Comunicării 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 - COM(2020)562. 
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