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1
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1. Context 

►Comisia Europeană a precizat obiectivul neutralității climatice pentru anul 2050 într-o 

comunicare din 28 noiembrie 2018 intitulată „O planetă curată pentru toți. O viziune europeană 

strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din 

punctul de vedere al impactului asupra climei”, COM(2018)773
2
. 

Respectivul obiectiv a fost reafirmat de Comisia Europeană în Pactul ecologic european, 

COM(2019)640, prezentat la 11 decembrie 2019. Obiectivul a fost aprobat atât de Parlamentul 

European (într-o rezoluție din 14 martie 2019 ►secțiunea 3.1, mai jos), cât și de Consiliul 

                                                 
1
 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. 

2
 Respectiva comunicare a fost însoțită de o analiză aprofundată. 

https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_80_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12012E192
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15261-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/working-party-environment/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_773_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2019_640_RO_ACTE_f2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32018R1999
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
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European (la reuniunea din 12 decembrie 2019, potrivit concluziilor adoptate cu acea ocazie 

►secțiunea 3.2, mai jos). 

La 14 ianuarie 2020, Comisia Europeană a prezentat Planul de investiții din cadrul Pactului 

verde european, COM(2020)21, și o Propunere de regulament de instituire a Fondului pentru o 

tranziție justă, COM(2020)22, 2020/0006(COD)
3
. 

Subsecvent prezentării, la 4 martie 2020, a propunerii unei legi europene a climei, ca parte a 

aceluiași Pact ecologic european, Comisia Europeană a prezentat o nouă strategie industrială 

europeană, COM(2020)102, precum și un nou Plan de acțiune privind economia circulară - 

Pentru o Europă mai curată și mai competitivă, COM(2020)98.  

Tot în cursul lunii martie 2020, Comisia Europeană va prezenta strategia „De la fermă la 

consumator”, pentru sisteme alimentare mai durabile, și strategia UE în domeniul biodiversității 

pentru 2030. 

►În plan internațional, obiectivul neutralității climatice este dedus din Acordul de la Paris, 

adoptat la 12 decembrie 2015, care, la art. 4 alin. (1), precizează, în contextul obiectivului pe 

termen lung privind temperatura, că părțile urmăresc să „obțin[ă] un echilibru între emisiile 

antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a 

acestui secol, pe baza echității și în contextul dezvoltării durabile și al eforturilor de eradicare a 

sărăciei”. 

 

2. Prezentarea propunerii de regulament 

►Propunerea stabilește un cadru pentru reducerea ireversibilă și progresivă a emisiilor de gaze 

cu efect de seră
4
 și pentru sporirea absorbțiilor cu ajutorul absorbanților naturali sau de altă 

natură în UE. 

►Propunerea preconizează un obiectiv obligatoriu de realizare a neutralității climatice în UE 

până în 2050, în vederea atingerii obiectivului pe termen lung privind temperatura prevăzut la 

art. 2 din Acordul de la Paris, și oferă un cadru pentru realizarea de progrese în vederea atingerii 

obiectivului global în materie de adaptare stabilit la art. 7 din Acordul de la Paris. 

Obiectivul neutralității climatice se traduce într-un echilibru între emisiile și absorbțiile de gaze 

cu efect de seră, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la 2050. Se precizează obligația 

instituțiilor UE și statelor membre de a adopta măsurile necesare pentru a permite atingerea 

colectivă a obiectivului neutralității climatice, ținând seama de importanța promovării echității și 

a solidarității între statele membre. 

                                                 
3
 Mecanismul pentru o tranziție justă este conceput din trei piloni: (1) un Fond pentru o tranziție justă executat prin 

gestiune partajată, (2) o schemă specifică în cadrul InvestEU (cf. OEIL) și (3) o facilitate de împrumut pentru 

sectorul public, în cadrul căreia Grupul BEI va mobiliza investiții suplimentare pentru regiunile în cauză. Fondul 

pentru o tranziție justă va fi utilizat în principal pentru acordarea de granturi, schema specifică pentru tranziție din 

cadrul InvestEU va atrage investiții private, iar parteneriatul cu BEI va mobiliza fonduri publice. 

4
 Notă: Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a ONU asupra schimbărilor climatice (încheiat la 11 decembrie 

1997) enumeră în anexă aceste gaze cu efect de seră: dioxid de carbon (CO2); metan (CH4); oxid azotos (N2O); 

hidrofluorocarburi (HFC); perfluorocarburi (PFC); hexafluorură de sulf (SF6). Începând cu 2015, prin 

Amendamentul de la Doha la Protocolul de la Kyoto, a fost adăugată și a șaptea categorie, trifluorură de azot (NF3). 

Propunerea de regulament de față urmează a se aplica emisiilor antropice și absorbțiilor de gaze cu efect de seră 

enumerate în anexa Regulamentul(UE) 2018/19. 

https://www.consilium.europa.eu/media/41789/12-euco-final-conclusions-ro.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_21_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_22_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_102_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_98_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_439_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32002D0358
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015A0804(01)&from=FR
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Până în septembrie 2020, Comisia ar urma să revizuie obiectivul UE privind clima pentru 2030, 

menționat la art. 2 alin. (11) din Regulamentul (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii 

energetice și a acțiunilor climatice
5
, în lumina acestui obiectiv al neutralității climatice, și va 

analiza posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv pentru 2030, de reducere a emisiilor cu 50-55 % 

în comparație cu 1990
6
. Până la 30 iunie 2021, Comisia va evalua posibilitatea modificării 

legislației UE în acest sens. 

►Este stabilită „traiectoria de urmat în vederea realizării neutralității climatice”, urmărind 

pentru început realizarea noului obiectiv pentru anul 2030. Comisia Europeană vizează 

împuternirea de a adopta acte delegate
7
 pentru completarea regulamentului în vederea atingerii 

menționatului obiectiv al neutralității climatice.  

Criteriile pe care ar urma să le ia în considerare Comisia Europeană la stabilirea unei traiectorii 

vor fi: (a) rentabilitatea și eficiența economică; (b) competitivitatea economiei UE; (c) cele mai 

bune tehnologii disponibile; (d) eficiența energetică, accesibilitatea energiei din punctul de 

vedere al prețului și securitatea aprovizionării; (e) echitatea și solidaritatea între statele membre 

și în interiorul acestora; (f) necesitatea de a asigura eficacitatea de mediu și o evoluție graduală în 

timp; (g) necesitățile și oportunitățile în materie de investiții; (h) necesitatea de a asigura o 

tranziție justă și echitabilă din punct de vedere social; (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 ONU privind schimbările climatice; (j) cele mai bune și 

cele mai recente dovezi științifice disponibile, inclusiv cele mai recente rapoarte ale Grupului 

interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC). 

►Comisia Europeană urmează a evalua progresele și măsurile UE și măsurile naționale, până la 

30 septembrie 2023, iar ulterior la fiecare 5 ani. 

În privința măsurilor UE, Comisia va evalua, înainte de adoptare, orice proiect de măsură și orice 

propunere legislativă în lumina obiectivului neutralității climatice pentru anul 2050. 

Coerența măsurilor naționale cu respectivul obiectiv al neutralității climatice va fi evaluată în 

temeiul planurilor naționale privind energia și clima sau a rapoartelor intermediare bienale 

prezentate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii 

energetice și a acțiunilor climatice. În ipoteza incoerenței unor măsuri naționale cu obiectivul 

neutralității climatice, Comisia Europeană va adresa recomandări statului membru respectiv, cu 

                                                 
5
 Dispoziția respectivă are următoarea formulare: „„obiectivele Uniunii privind energia și clima pentru 2030” 

înseamnă obiectivul obligatoriu la nivelul Uniunii de reducere internă cu cel puțin 40 % față de anul 1990 a emisiilor 

de gaze cu efect de seră la nivelul întregii economii, care trebuie îndeplinit până în 2030, obiectivul obligatoriu la 

nivelul Uniunii privind o pondere de cel puțin 32 % a energiei din surse regenerabile consumate în Uniune în anul 

2030, obiectivul principal la nivelul Uniunii de îmbunătățire cu cel puțin 32,5 % a eficienței energetice în 2030 și 

obiectivul de 15 % privind interconectarea rețelelor electrice pentru 2030 sau orice obiective ulterioare convenite în 

acest sens de Consiliul European sau de Parlamentul European și de Consiliu pentru anul 2030”. 

6
 Notă: Actualul obiectiv, obligatoriu, de reducere până în 2030 a emisiilor interne de gaze cu efect de seră cu cel 

puțin 40 % față de 1990, a fost aprobat pentru UE de Consiliul European, la reuniunea sa din 23-24 octombrie 2014: 

a se vedea concluziile acelei reuniuni, EUCO 169/14. Contextul stabilirii respectivului obiectiv era pregătirea celei 

de a 21-a sesiune a Conferinței părților de la Paris din 2015 (COP21). 

La 19 martie 2020, Comisia Europeană a lansat consultarea publică privind revizuirea acelei ținte, fiind prezentată 

o fișă de evaluare inițială a impactului; cf. și „EU cost-benefit study seen backing 55 % emissions cut by 2030”, 

EurActiv, 23 martie 2020. 

7
 Art. 9 din propunerea de regulament stabilește norme în domeniu. Cu toate acestea, cadrul general al acestor 

categorii de acte este precizat la art. 290 TFUE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32018R1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32018R1999
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/ro/pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/cop21/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-cost-benefit-study-seen-backing-55-emissions-cut-by-2030/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E290:ro:HTML
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caracter complementar celor mai recente recomandări specifice formulate în contextul 

semestrului european. 

►Sunt precizate reguli privind participarea publicului și dialogul pe mai multe niveluri pe tema 

energiei și a climei. 

 

3. Poziții și lucrări ale instituțiilor și organelor Uniunii Europene 

 

3.1. Parlamentul European 

►Rezoluția din 14 martie 2019 referitoare la schimbările climatice - o viziune europeană 

strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din 

punctul de vedere al impactului asupra climei în conformitate cu Acordul de la Paris 

(2019/2582(RSP)) a susținut obiectivul neutralității emisiilor de gaze cu efect de seră până în 

2050. A fost afirmată importanța investițiilor în soluții tehnologice inovatoare, cu armonizarea 

acțiunilor în domenii-cheie (energie, politică industrială și cercetare) și cu asigurarea echității 

sociale printr-o tranziție justă. În privința aspectelor sociale, a fost subliniată importanța 

instituirii unui fond pentru tranziția echitabilă, în special pentru regiunile cele mai afectate de 

decarbonizare, precum zonele miniere, tranziție climatică ce trebuie să fie sustenabilă din punct 

de vedere ecologic, economic și social. A fost subliniată importanța evaluării impactului social și 

rolul efectelor distributive ale politicilor în materie de climă și de decarbonizare, în particular în 

cazul persoanelor cu venituri mici. Referitor la obiectivele intermediare, rezoluția s-a pronunțat 

pentru actualizarea contribuției stabilite la nivel național („CSN”) din UE cu un obiectiv pentru 

anul 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55 % comparativ cu nivelurile din 

1990 și a susținut efectuarea unui bilanțul la nivel global la fiecare cinci ani. A fost sublinat rolul 

contribuțiilor sectoriale (în toate sectoarele economiei) - transporturi, inclusiv transporturi 

maritime internaționale, aviație, agricultură; depozite de deșeuri și ape reziduale; producția și 

transportul combustibililor fosili prin conducte; sectorul construcțiilor - , în eforturile colective 

de reducere a emisiilor și a fost evocat riscul abordărilor fragmentate. În privința politicii 

energetice, a fost precizată contribuția eficienței energetice și rolul central al energiei în tranziția 

climatică, precizându-se importanța investițiilor suplimentare considerabile în sistemul energetic 

al UE și în infrastructura aferentă, comparativ cu nivelul de referință actual, ce s-ar putea ridica 

la 175-290 de miliarde euro pe an. Au fost evocate disparitățile privind tranziția energetică. În 

contextul politicii industriale, rezoluția a subliniat rolul unui cadru stabil și previzibil al politicii 

în domeniul energiei și climei pentru deciziile de investiții pe termen lung, precum și chestiunea 

menținerii competitivității industriilor europene, a reducerii la minimum a dependenței de 

combustibili fosili și a creșterii constante a prețurilor la import ale combustibililor fosili (din 

perspectiva competitivității internaționale a UE). A fost amintită importanța programelor de 

cercetare și inovare de la nivel european și național pentru susținerea rolului de lider al UE în 

procesul combaterii schimbărilor climatice. Rezoluția a abordat și chestiuni referitoare la 

finanțare, inclusiv prin investiții private substanțiale și prin următorul cadru financiar multianual 

(„CFM”) 2021-2027. A fost făcut un apel pentru reducerea progresivă a subvențiilor acordate 

combustibililor fosili. A fost evidențiat impactul semnificativ al modificării comportamentului 

consumatorilor și al economiei circulare asupra reducerii gazelor cu efect de seră. Rezoluția s-a 

pronunțat în favoarea sporirii rolului la nivel mondial al UE în domeniul combaterii schimbărilor 

climatice. 

►Rezoluția din 28 noiembrie 2019 referitoare la Conferința ONU din 2019 de la Madrid 

(Spania) privind schimbările climatice (COP25) (2019/2712(RSP)) a reafirmat menționatul 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2582(RSP)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2712(RSP)
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obiectiv pe termen lung. S-a arătat importanța unui cadru juridic stabil și fiabil și a semnalelor 

politice clare atât la nivelul UE, cât și la nivel mondial pentru investițiile legate de combaterea 

schimbărilor climatice, cadru juridic reprezentat de pachetul legislativ „Energie curată pentru toți 

europenii”, de strategia industrială pe termen lung și legea europeană a climei. 

►Rezoluția din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic european (2019/2956(RSP)) a 

susținut că respectivul ar trebui să constituie nucleul strategiei UE pentru o creștere durabilă și a 

militat pentru creșterea ambiției climatice a UE pentru 2030 și 2050; a fost salutată enunțarea 

obiectivului neutralității climatice pentru anul 2050 și s-a susținut creșterea țintei de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2030 la 55% comparativ cu nivelurile din 1990. 

Rezoluția a abordat și chestiuni referitoare la finanțarea Pactului ecologic european și pentru 

asigurarea unei tranziții juste, subliniindu-se posibilitatea depășirii volumului estimărilor 

avansate de Comisia Europeană, de 260 miliarde euro, pentru necesitățile de finanțare. A fost 

susținută importanța coordonării și coerenței între toate politicile UE, instrumentele de finanțare 

și investiții.  

 

3.2. Consiliul European 

►12 decembrie 2019 - În concluziile adoptate cu ocazia acelei reuniuni a fost exprimată 

susținerea pentru obiectivul neutralității climatice a UE până în 2050, cu mențiunea că, „[î]n 

această etapă, un stat membru nu își poate lua angajamentul de a pune în aplicare acest obiectiv 

în ceea ce îl privește” (►i.e. Polonia, cf. secțiunea 4, mai jos); în iunie 2020, Consiliul European 

urmează a reveni asupra acestei chestiuni. Deși acel obiectiv poate genera creștere economică și 

dezvoltare tehnologică, se impune depășirea unor obstacole majore, prin instituirea unui cadru 

favorabil, care să aducă beneficii tuturor statelor membre și să includă instrumente, stimulente, 

sprijin și investiții adecvate pentru a asigura tranziția eficientă din punctul de vedere al 

costurilor, justă, precum și echitabilă și echilibrată din punct de vedere social, ținându-se cont de 

circumstanțele naționale diferite, precum și prin investiții publice și private de anvergură. A fost 

salutat anunțul făcut de Banca Europeană de Investiții („BEI”) privind intenția sa de a sprijini, în 

perioada 2021-2030, investiții în valoare de o mie de miliarde euro dedicate acțiunilor climatice 

și durabilității mediului
8
. În următorul cadru financiar multianual („CFM”), „InvestEU”

9
 va avea 

un rol important în mobilizarea investițiilor private în favoarea tranziției. A fost salutat și anunțul 

Comisiei Europene privind mecanismul pentru o tranziție echitabilă, menit să faciliteze investiții 

în valoare de 100 de miliarde euro. A fost precizată importanța respectării unor condiții de 

concurență echitabile și a menținerii competitivității UE (în plan internațional), și evaluarea 

periodică a impactului tranziției la neutralitatea climatică în plan socioeconomic și al mediului. A 

fost recunoscută necesitatea asigurării securității energetice și a dreptului statelor membre de a 

decide cu privire la mixul lor energetic și de a alege tehnologiile cele mai adecvate, inclusiv în 

                                                 
8
 Cf. comunicatul BEI „EU Bank launches ambitious new climate strategy and Energy Lending Policy”, 14 

noiembrie 2019. 

9
 Cf. comunicarea „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără. Cadrul financiar 

multianual pentru perioada 2021-2027”, COM(2018)321; în anexa comunicării, se arată: „Fondul InvestEU este 

noul instrument de investiții al Uniunii. Acesta furnizează o garanție a UE cu scopul de a mobiliza finanțări publice 

și private, sub formă de împrumuturi, garanții, participațiuni sau alte instrumente bazate pe piață, pentru investițiile 

strategice în sprijinul politicilor interne ale UE. Fondul se bazează pe experiența punerii în aplicare cu succes în 

actuala perioadă 2014-2020 a Fondului european pentru investiții strategice și a altor instrumente financiare”. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2956(RSP)
https://www.consilium.europa.eu/media/41789/12-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://www.eib.org/en/press/all/2019-313-eu-bank-launches-ambitious-new-climate-strategy-and-energy-lending-policy
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_321_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_321_RO_ACTE2_f.pdf


 6 

privința energiei nucleare. A fost afirmat rolul deosebit al diplomației în domeniul climei, în 

cadrul implicării internaționale active.
10

 

3.3. Consiliul UE 

►24 septembrie 2019 - Consiliul UE (TTE/Energie) a dezbătut chestiunea contribuției 

sectorului energetic la neutralitatea climatică, pornind de la un document pregătit de președinția 

Consiliului UE („Sectorul energetic după 2030: către neutralitatea climatică”). Cu aceeași ocazie, 

a fost organizată o dezbatere în legătură cu tehnologii energetice inovatoare pentru promovarea 

neutralității climatice, având ca punct de plecare un alt document al președinției Consiliului UE. 

 

3.4. Comitetul European al Regiunilor 

►9 octombrie 2019 - avizul privind punerea în aplicare a Acordului de la Paris printr-o tranziție 

energetică inovatoare și durabilă la nivel local și regional - a subliniat rolul principal al 

autorităților locale și regionale în implicarea comunităților, atragerea investitorilor privați și 

punerii în aplicare a unor măsuri ambițioase și în timp util, a invitat statele membre și instituțiile 

UE la solidaritate și unitate în planul tranziției energetice, promovând în același timp dezvoltarea 

economică și coeziunea socială în Europa, o atenție deosebită și un sprijin special impunându-se 

a se acorda regiunilor carbonifere, regiunilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon și insulelor. 

A fost exprimată susținerea pentru obiectivul atingerii, până în 2050, a țintei de zero emisii de 

gaze cu efect de seră și a fost reafirmat apelul la stabilirea unor obiective mai ambițioase dar 

totodată realiste în privința eficienței energetice și energie din surse regenerabile la nivelul UE, 

care ar trebui să ajungă la 40 % până în 2030. A fost salutată intenția de înființare a unui nou 

fond pentru o tranziție echitabilă, solicitându-se ca finanțarea să fie strâns interconectată cu 

politica de coeziune pentru perioada 2021-2027; a fost susținută majorarea la 70 % a ratei de 

finanțare (de 60
 
%) pentru organizațiile cu scop lucrativ și la 100 % pentru autoritățile publice și 

organizațiile non-profit din cadrul subprogramului LIFE privitor la tranziția către o energie 

curată. A fost salutată înființarea fondului „InvestEU”.
11

 

 

4. Poziții și evoluții din statele membre 

Două state membre UE au stabilit în plan legislativ obiectul neutralității emisiilor de dioxid de 

carbon: 

- Suedia (Legea climei, adoptată la 15 iunie 2017, propune ajungerea la emisii zero nete până în 

2045)
12

 

                                                 
10

 Anterior, la reuniunea sa din 20 iunie 2019, Consiliul European nu a putut stabili ca termen anul 2050, în 

contextul opoziției mai multor state (Republica Cehă, Estonia, Ungaria și Polonia); cf. „EU climate deal falls at 

summit, four countries wield the axe”, EurActiv, 20 iunie 2019. A se vedea și concluziile reuniunii amintite, în care, 

într-o notă de subsol se arată că „[p]entru o largă majoritate a statelor membre, neutralitatea climatică trebuie 

realizată până în 2050”. 

Posibilitatea utilizării energiei nucleare ca instrument de reducere a emisiilor este susținută de țări precum Republica 

Cehă și Ungaria, alături de Franța, în timp ce altele se opun (Austria, Luxemburg și Germania). 

11
 Mai recent, cf. comunicatul din 4 martie 2020 „Empowering cities an regions on the way to climate-neutrality” și 

comunicatul din 6 martie 2020 „EU Climate Law: Cities and regions demand 5-year action plan”. 

12
 Cf. site-ul guvernului suedez, „The climate policy framework”, 15 iunie 2017; cf. și „Sweden’s Climate Act and 

Climate Policy Framework”, 12 decembrie 2019. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11861-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12218-2019-INIT/ro/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2019-00617-00-00-AC-TRA-RO.docx/content
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-climate-deal-falls-at-summit-four-countries-wield-the-axe/
https://www.consilium.europa.eu/media/39958/20-21-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/Empowering-cities-and-regions-on-the-way-to-climate-neutrality-.aspx
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/EU-Climate-Law-Cities-and-regions-demand-5-year-action-plan-.aspx
https://www.government.se/articles/2017/06/the-climate-policy-framework/
Sweden’s%20Climate%20Act%20and%20Climate%20Policy%20Framework
Sweden’s%20Climate%20Act%20and%20Climate%20Policy%20Framework
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- Franța (Legea nr. 2019-1147 privind energia și clima din 8 noiembrie 2019, ce vizează 

oferirea unui răspuns la urgența de ordin ecologic și climatic, a consacrat obiectivul atingerii 

neutralității emisiilor de dioxid de carbon în anul 2050
13

). 

Alături de acestea, Regatul Unit, la acel moment încă stat membru al UE, a instituit obiectivul 

neutralității emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2050 prin Decretul nr. 1056 din 12 

iunie 2019 (The Climate Change Act 2008 (2050 Target Amendment) Order 2019). Într-un 

raport din luna mai 2019 („Net Zero: The UK’s contribution to stopping global warming”), 

Comisia privind schimbările climatice, organ consultativ independent pentru guvernul britanic în 

domeniul respectiv, formulase recomandarea includerii în legislație a acelui obiectiv, care să 

includă toate sectoarele economiei, inclusiv sectorul aviatic și cel al transportului maritim. 

Polonia 

Potrivit declarațiilor prim-ministrului polonez făcute ulterior reuniunii Consiliului European din 

decembrie 2019
14

, țara sa a fost exceptată de la obiectivul neutralității climatice al UE pentru 

anul 2050, decizie aflată în acord cu obiectivele urmărite de Polonia. În cursul lunii octombrie 

2019, ministrul polonez al energiei aprecia că, pentru atingerea de țara sa a obiectivului 

respectiv, erau necesare fonduri de cel puțin 500 miliarde euro, iar potrivit altor aprecieri chiar 

700 miliarde euro. Ulterior, în răspuns la o interpelare parlamentară, guvernul polonez a arătat că 

estimările pentru atingerea neutralității climatice erau de 400 miliarde euro, semnificativ mai 

ridicate decât media țărilor UE, situație ce ar putea presupune investiții suplimentare de 1-3 % 

din PIB. 

La începutul lunii decembrie 2019, Reprezentanța permanentă a Republicii Polonia la UE a 

organizat o dezbatere având ca obiect chestiunea unei tranziții juste la neutralitatea climatică, 

ceea ce ar presupune noi instrumente, inclusiv de ordin financiar, pentru susținerea în mod 

efectiv a tranziției „verzi”, în special în cele mai afectate regiuni și state membre. 

►21 ianuarie 2020, Lens – într-o declarație comună, miniștrii afacerilor europene ai statelor 

membre ale Triunghiului de la Weimar (Franța, Germania și Polonia), Amélie de 

Montchalin, Michael Roth și Konrad Szymański, au reafirmat angajamentul de a lupta împotriva 

schimbărilor climatice și obiectivul de atingere a neutralității climatice până în anul 2050; în acel 

context, tranziția climatică trebuie să țină cont de diferitele circumstanțe naționale și să respecte 

dreptul statelor membre de a hotărî asupra propriului mix energetic și de a alege tehnologiile cele 

mai adecvate. Următorul CFM ar trebui să contribuie în mod semnificativ la aceste obiective. 

Eforturile respective trebuie să păstreze competitivitatea UE, iar în lupta împotriva schimbărilor 

climatice, Europa trebuie să își păstreze rolul de lider în cadrul acțiunilor adoptate la nivel 

internațional. 

 

5. Studii și lucrări 

►20 noiembrie 2019 - Curtea de Conturi Europeană a prezentat Raportul special nr. 18/2019 - 

„Emisiile de gaze cu efect de seră generate în UE sunt bine raportate, dar este necesară o mai 

bună cunoaștere a situației în vederea unor reduceri viitoare”, în care a evaluat modul de 

verificare de Comisia Europeană a inventarului gazelor cu efect de seră din UE și a informațiilor 

                                                 
13

 Cf. și Vie publique - „Loi énergie et climat du 8 novembre 2019”, 12 noiembrie 2019. 

14
 Cf. „Poland exempted from 2050 climate neutrality deal - PM”, 13 decembrie 2019; „Climate neutrality to cost 

Poland at least EUR 500 bn”, 7 octombrie 2019; „Climate ministry: Climate neutrality may cost Poland up to EUR 

400 bln”, 24 ianuarie 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/11/8/TREX1911204L/jo/texte
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2019/9780111187654/pdfs/ukdsi_9780111187654_en.pdf
https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2019/05/Net-Zero-The-UKs-contribution-to-stopping-global-warming.pdf
https://www.gov.pl/web/eu/ensuring-a-just-transition-to-climate-neutrality-debate
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/germany/the-weimar-triangle/article/joint-statement-of-the-ministers-for-european-affairs-of-the-weimar-triangle
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_18/SR_Greenhouse_gas_emissions_RO.pdf
https://www.vie-publique.fr/loi/23814-loi-energie-et-climat-du-8-novembre-2019
http://www.visegradgroup.eu/news/poland-exempted-from
http://www.visegradgroup.eu/news/climate-neutrality-to
http://www.visegradgroup.eu/news/climate-neutrality-to
http://www.visegradgroup.eu/news/climate-ministry-climate
http://www.visegradgroup.eu/news/climate-ministry-climate
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privind viitoarele reduceri ale emisiilor și a formulat recomandări vizând îmbunătățirea 

procesului de revizuire pus în aplicare de Comisie pentru sectorul exploatării terenurilor, 

schimbării destinației terenurilor și silviculturii (LULUCF
15

), respectivul cadrului pentru 

viitoarele reduceri ale emisiilor. 

 

6. Alte poziții 

►6 februarie 2020 - într-un răspuns la consultarea publică inițiată de Comisia Europeană, 

Confederația Europeană a Sindicatelor
16

 și-a exprimat susținerea pentru obiectivul reducerii 

emisiilor de gaze cu efect de seră, arătând însă, pe de o parte, că procentele avansate (revizuirea 

țintei de 40% spre 55%) nu ar avea sens în absența unor instrumente de ordin financiar și politic; 

discutarea acelor ținte nu poate fi izolată de discuții privind investiții și tranziție justă, 

impunându-se evaluarea impactului social și economic și de foi de parcurs credibile privind 

sectoarele cele mai afectate. Pe de altă parte, sindicatele trebuie implicate în mod oficial și 

efectiv în toate etapele procesului de adoptare a deciziilor (privind Pactul ecologic european), de 

punere a lor în aplicare și de evaluare. 

 

7. România 

La 31 decembrie 2018, autoritățile române au transmis Comisiei Europene proiectul de plan 

național integrat privind energia și clima, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 privind 

guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice (art. 3 alin. (1) și anexa I la acesta), ce 

stabilește obligația fiecărui stat membru de a prezenta Comisiei Europene un atare proiect pentru 

perioada 2021-2030. Comisia Europeană a evaluat acel proiect și a formulat observații - cuprinse 

în Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat privind 

energia și clima al României pentru perioada 2021-2030. 

Cele 10 observații avansate de Comisia Europeană în respectiva recomandare privesc: 

- sporirea semnificativă a țintelor pentru 2030, până la o pondere a energiei din surse 

regenerabile de minim 34 %, și a celor din sectoarele încălzirii și răcirii (inclusiv în privința 

aprovizionării și utilizării biomasei în sectorul energetic), transporturilor, energiei din surse 

regenerabile; 

- sporirea substanțială a țintelor pentru reducerea consumului de energie primară sau finală în 

2030; 

- diversificarea surselor de energie și reducerea dependenței energetice, din perspectiva 

securității energetice, a surselor de gaze naturale și a strategiei de aprovizionare pe termen lung 

cu materiale nucleare și combustibil nuclear; 

- dezvoltarea unor piețe lichide și competitive angro și cu amănuntul; 

- clarificarea obiectivelor naționale și a țintelor de finanțare în domeniul cercetării, inovării și 

competitivității; 

- intensificarea cooperării regionale cu statele membre învecinate, inclusiv în Grupul la nivel 

înalt CESEC (Conectivitatea în Centrul și Sud-Estul Europei în domeniul energiei); 

                                                 
15

 Reprezentând acronim pentru „land-use, land-use change and forestry”. 

16
 European Trade Union Confederation (ETUC). A se vedea anterior, documentul „ETUC position for an inclusive 

European Green Deal”, 23 octombrie 2019. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12108-Climate-Law/F505787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32018R1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32019H0903(23)
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/high-level-groups/central-and-south-eastern-europe-energy-connectivity_ro
https://www.etuc.org/system/files/document/file2019-10/ETUC%20adopted%20position%20for%20an%20inclusive%20European%20Green%20Deal%20-%20EN.pdf
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- realizarea unei evaluări generale privind sursele investițiilor și finanțarea lor, la nivel național, 

regional și la cel al UE; 

- enumerarea subvențiilor energetice, în particular pentru combustibilii fosili, și a planurilor de 

eliminare treptată a lor; 

- analizarea raporturilor cu politica referitoare la calitatea aerului și la emisiile atmosferice, cu 

informațiile necesare privind emisiile de poluanți atmosferici preconizate în cadrul politicilor și 

măsurilor planificate; 

- integrarea mai bună a aspectelor referitoare la o tranziție justă și echitabilă, în particular în 

privința impactului social și asupra ocupării forței de muncă, precum și a problemei sărăciei 

energetice și a regiunilor monoindustriale. 

În luna ianuarie 2020, autoritățile române au publicat Planul național integrat în domeniul 

energiei și schimbărilor climatice 2021-2030.
17

 

 

8. Alte resurse utile în internet 

- pagina IPEX a propunerii de regulament / Legea europeană a climei, COM(2020)80 

- European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050, notă elaborată în 

cadrul Parlamentului European, ianuarie 2019 

- Industrial Transformation 2050 –Towards an Industrial Strategy for a Climate Neutral Europe, 

studiu elaborat în cadrul Institutului de studii europene al Universității Libere din Bruxelles 

(Vrije Universiteit Brussel/VUB) 

- EU Environment and Climate Change Policies. State of play, current and future challenges, 

studiu elaborat în cadrul Parlamentului European, septembrie 2019 

- LEAK: EU’s draft climate law leaves 2030 target up in the air, EurActiv, 3 martie 2020 

 

 

Constantin Mihai Banu 

                                                                                                          25 martie 2020 

 

                                                 
17

 Notă: La decembrie 2019, pornind de la un document de bază pregătit de președinția Consiliului UE, Consiliul 

TTE (Energie) a organizat un schimb de opinii înaintea finalizării planurilor naționale privind energia și clima de 

către statele membre. 

http://www.economie.gov.ro/images/transparenta-decizionala/ANUNT%20PNIESC%202020/PNIESC%20revizuit_31%2001%202020.pdf
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200080.do
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631047/IPOL_BRI(2019)631047_EN.pdf
https://www.ies.be/files/Industrial_Transformation_2050_0.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638428/IPOL_STU(2019)638428_EN.pdf
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leak-eus-draft-climate-law-leaves-2030-target-up-in-the-air/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14062-2019-INIT/ro/pdf

