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PROIECT DE OPINIE 
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi 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] 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 170 și 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată cu 

examinarea pe fond a documentului nelegislativ - Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 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], transmis cu adresa nr.279/E 

din  17 septembrie 2020 şi înregistrat sub nr.4c-5/483/07.10.2020. 

Documentul prezintă, pentru întreaga Uniune Europeană și la nivelul întregii 

economii, un obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, în 

comparație cu 1990, de cel puțin 55%, inclusiv emisiile și absorbțiile. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice au dezbătut Documentul sus menţionat și fişa de informare a Direcţiei pentru 

Uniunea Europeană în şedinţa din 16 februarie 2021. 
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La lucrările Comisiei, deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei prezenţi la 

şedinţă au hotărât, în unanimitate de voturi, să întocmească un proiect de opinie 

favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi 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], cu următoarele propuneri: 

- obiectivul în materie de climă nu trebuie să fie bazat pe reduceri procentuale 

ale indicatorilor de context aplicate într-o manieră unitară tuturor statelor membre 

(emisii de gaze, inputuri în agricultură), ci pe reduceri aplicabile fiecărui stat membru 

astfel încât la nivelul UE să fie atins nivelul programat. Astfel, nu va exista riscul de a 

menține sau chiar crește decalajele economice între state, iar rezultatele obținute în 

materie de conservare a resurselor naturale și reducere a emisiilor nu vor fi 

disproporționate; 

- este necesară identificarea unor soluții legislative la nivel european care să 

permită acordarea unor stimulente financiare sau de alt tip, adiționale plăților 

compensatorii acordate pentru respectarea angajamentelor de mediu și climă. 

 
 
 
              
PREŞEDINTE,                                              SECRETAR,  

 
Adrian-Ionuț CHESNOIU                                 Constantin BÎRCĂ 

 

 

 


