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Stimate domnule Preşedinte, 

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 
Comisiei intitulată „Protocolul de la Paris - Un plan de acţiune pentru abordarea 
schimbărilor climatice globale după 2020" [COM(2015) 81 final], 

încheierea, în cadrul Conferinţei de la Paris, a unui acord mondial ambiţios şi solid în 
domeniul climei reprezintă o prioritate pentru Comisie. Prin această comunicare, Comisia 
şi-a prezentat viziunea cu privire la încheierea, la Paris, a unui protocol care să asigure 
faptul că evoluţiile viitoare vor permite respectarea obiectivului de menţinere a creşterii 
temperaturii medii mondiale sub 2°C. Comunicarea a impulsionat lansarea unei dezbateri la 
nivelul UE, finalizată prin adoptarea de către Consiliu a concluziilor care stabilesc poziţia 
de negociere a UE în cadrul Conferinţei de la Paris1, care sunt, în linii mari, în concordanţă 
cu comunicarea. 

Comisia ia notă cu satisfacţie de sprijinul Camerei Deputaţilor faţa de viziunea sa asupra 
noului acord mondial în domeniul climei, caracterizat printr-o largă acoperire geografică, o 
acoperire completă a sectoarelor şi a emisiilor, cel mai înalt nivel de ambiţie şi angajamente 
ferme în materie de atenuare. Abordarea schimbărilor climatice necesită o transformare 
economică la scară mondială. Această transformare este deja în curs, datorită, nu în ultimul 
rând, poziţiei de lider pe care UE o deţine în ceea ce priveşte politicile în domeniu, astfel 
cum s-а reamintit în opinia Camerei Deputaţilor. Cu toate acestea, pentru a oferi o orientare 
clară acestei transformări, este nevoie de un acord solid şi de sprijinul cel mai larg posibil 
din partea guvernelor de pe glob. 

în ceea ce priveşte politica europeană în domeniul climei, în urma acordului la care s-a 
ajuns în cadrul Consiliului European din octombrie 2014, există un consens la nivelul 
statelor membre cu privire la cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030. Acesta 
asigură realizarea unor acţiuni ambiţioase din partea tuturor statelor membre şi include, de 

1 http://www.consilium.euiOpa.eu/ro/press/press-releases/2015/09/18-counc1usions-un-climate-change-
con Ference-paris-2015// 



asemenea, elemente bazate pe o puternică solidaritate, precum Fondul pentru modernizare, 
menit să contribuie la finanţarea modernizării sistemelor energetice din anumite state 
membre, printre care şi România. Continuarea punerii în aplicare a unei politici climatice 
ambiţioase pe plan intern este o prioritate a actualei Comisii Europene, care a prezentat deja 
prima propunere legislativă privind punerea în aplicare a cadrului de politici privind clima 
şi energia pentru 2030. 

Comisia este de acord cu punctul de vedere al Camerei Deputaţilor potrivit căruia sectorul 
exploatării terenurilor este unul dintre sectoarele-cheie, atât în ceea ce priveşte atenuarea 
schimbărilor climatice, cât şi în ceea ce priveşte adaptarea la acestea. în ceea ce priveşte 
polìtica UE, sectorul exploatării terenurilor a fost inclus în cadrul de politici privind clima şi 
energia pentru 2030, iar Comisia va prezenta, anul viitor, propuneri legislative relevante, 
luând în considerare multiplele obiective din acest sector. 

Comisia acordă atenţia cuvenită preocupărilor exprimate de Camera Deputaţilor în ceea ce 
priveşte compatibilitatea Parteneriatului transatlantic pentru comerţ şi investiţii (TTIP) cu 
legislaţia privind schimbările climatice. Atât UE, cât şi SUA s-au angajat să asigure un nivel 
înalt de protecţie a mediului şi să pună în aplicare în mod eficace standardele şi acordurile 
în materie de mediu internaţionale şi interne. Dispoziţiile privind comerţul şi dezvoltarea 
durabilă pe care UE le propune în cadrul acestor negocieri se bazează pe aceste 
angajamente2. în ceea ce priveşte schimbările climatice, TTIP ar trebui să reafirme 
angajamentul asumat de UE şi SUA cu privire la îndeplinirea obiectivelor Convenţiei-cadru 
a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, recunoscând, totodată, dreptul 
fiecărei părţi de a întreprinde acţiuni suplimentare, în cazul în care consideră că acestea 
sunt necesare. UE doreşte să abordeze, de asemenea, în cadrul TTIP, alte aspecte privind 
atenuarea schimbărilor climatice, cum ar fi promovarea comerţului şi a investiţiilor în 
bunuri şi servicii de mediu sau consolidarea cooperării transatlantice în materie de eficienţă 
energetică. 

în opinia Comisiei, comerţul internaţional este parte integrantă a soluţiei la schimbările 
climatice, întrucât este necesar să se conceapă şi să se consolideze, la nivel mondial, noi 
tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon. 

Opinia Camerei Deputaţilor va fi luată în considerare de către serviciile Comisiei în urma 
negocierilor internaţionale în domeniul schimbărilor climatice. Toate statele membre, 
inclusiv România, vor fi reprezentate la Conferinţa de la Paris. în cea de a doua săptămână 
a conferinţei vor avea loc, în fiecare dimineaţă, reuniuni de coordonare ale UE la nivel 
ministerial. 

2 Obiectivele UE în acest domeniu, prevăzute a fi abordate în cadrul negocierilor privind TTIP, au fost făcute publice: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/ianuarv/tradoc 153024.pdf 



Comisia speră că aceste clarificări răspund chestiunilor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Frans 1 immermans 
Prim-vicepreşedinte 

Maroš Šefčovič 
Vicepreşedinte 


