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Stimate Domnule Președinte,  

Comisia dorește să adreseze mulțumiri Camerei Deputaților pentru opinia adoptată cu 

privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „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 final}.  

Comisia își exprimă aprecierea față de faptul că această comunicare a făcut obiectul 

unei analize din partea Camerei Deputaților și salută sprijinul Camerei în favoarea 

asumării unui obiectiv mai ambițios în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră până în 2030 și aspirațiile politicilor UE din domeniul climei. Comisia ia 

act și de preocuparea exprimată de Camera Deputaților cu privire la amplificarea 

riscurilor și consecințelor schimbărilor climatice.  

Comisia ar dori să formuleze observațiile de mai jos ca răspuns la aspectele semnalate 

în textul opiniei. 

Mai întâi, Comisia ține să își afirme determinarea de a face tot posibilul pentru ca 

tranziția către neutralitatea climatică să aibă loc în condiții echitabile pe plan social – 

cu alte cuvinte, fără a lăsa deoparte niciun cetățean și nicio regiune din UE – și să 

amelioreze competitivitatea economiei și industriei UE, asigurând locuri de muncă de 

înaltă calitate și o creștere durabilă în UE și creând în paralel sinergii cu celelalte 

încercări la care este supus mediul, cum ar fi pierderea biodiversității. Prin Pactul verde 

european, Comisia a prezentat o strategie ambițioasă de creștere menită să materializeze 

aceste obiective și să facă posibilă atingerea obiectivului Europei de a deveni primul 

continent neutru din punct de vedere climatic.  

Comisia a luat notă cu atenție de opiniile exprimate de Camera Deputaților, mai ales cu 

privire la următoarele aspecte: importanța inovării și a noilor tehnologii, necesitatea 

unor soluții eficiente din punctul de vedere al costurilor, contribuția diferitelor sectoare, 

indicii de referință pentru activitățile climatice, economia circulară, capacitarea și 
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educarea cetățenilor, consultările și participarea părților interesate, importanța 

biodiversității, precum și programul-cadru Orizont Europa și Fondul pentru inovare.  

Comisia ar dori să atragă atenția asupra faptului că va prezenta o serie de inițiative în 

cadrul pachetului de măsuri menite să permită reducerea emisiilor de dioxid de carbon 

cu 55 % - „Fit for 55”, în scopul de a-i permite Uniunii Europene să reducă efectiv 

emisiile interne nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ 

cu nivelurile din 1990. Acest pachet va acoperi o gamă largă de domenii de politică, 

printre care se numără consolidarea și posibila extindere a sistemului UE de 

comercializare a certificatelor de emisii, actualizarea Regulamentului privind partajarea 

eforturilor, consolidarea Regulamentului privind exploatarea terenurilor, schimbarea 

destinației terenurilor și silvicultura, revizuirea Directivei privind eficiența energetică și 

a Directivei privind energia din surse regenerabile, actualizarea standardelor de 

performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete, revizuirea 

Directivei privind impozitarea energiei și propunerea de instituire a unui mecanism de 

ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon. Propunerile legislative menționate 

vor fi însoțite de evaluări detaliate ale impactului. În plus, Comisia va propune măsuri 

de punere în aplicare a planului de acțiune al UE privind economia circulară, a 

Strategiei UE privind biodiversitatea și a Strategiei „De la fermă la consumator”. De 

asemenea, lucrările Comisiei vor avansa și în celelalte direcții de acțiune ale Pactului 

verde european, inclusiv prin integrarea acțiunilor din domeniul climei în întregul buget 

al UE. 

Comisia apreciază că implicarea și angajamentul tuturor părților interesate, inclusiv la 

nivelul comunităților locale, sunt esențiale pentru succesul Pactului verde european. 

Printre măsurile luate de Comisie, merită menționată în special lansarea, în decembrie 

2020, a Pactului european pentru climă, în cadrul căruia Comisia colaborează cu toate 

straturile societății în încercarea de a le oferi posibilitatea și mijloacele necesare pentru 

a acționa în direcția unei societăți neutre din punct de vedere climatic și reziliente la 

schimbările climatice. De asemenea, ori de câte ori elaborează politici și acte legislative 

în domeniul climei, Comisia Europeană se consultă cu cetățenii și părțile implicate. 

Părțile interesate au fost consultate și de statele membre, inclusiv în ceea ce privește 

planurile lor naționale de redresare și reziliență. 
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Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele semnalate de Camera Deputaților și 

așteaptă cu interes continuarea pe viitor a dialogului politic.  

Cu deosebită considerație, 

 

 

Frans TIMMERMANS     Maros Šefčovič 

Vicepreședinte executiv     Vicepreședinte 

 


