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1. CONTEXT 

Pactul ecologic european este o prioritate strategică care a fost subliniată pentru prima 

dată în Orientările politice ale președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. La 11 

decembrie 2019, Comisia a prezentat o comunicare privind Pactul ecologic european, care 

stabilește o viziune detaliată pentru ca Europa să devină primul continent neutru din punct de 

vedere climatic până în 2050 și pentru a proteja biodiversitatea, pentru a institui o economie 

circulară și pentru a elimina poluarea, sporind, în același timp, competitivitatea industriei 

europene și asigurând o tranziție echitabilă pentru regiunile și lucrătorii afectați. Comunicarea 

este însoțită de o foaie de parcurs care detaliază acțiunile cheie pentru a ajunge la o economie 

durabilă.  

Propunerea Comisiei privind primul act legislativ european privind clima, prezentată 

de Comisia Europeană în martie 2020, urmărește să transpună în legislație obiectivul stabilit 

de Pactul ecologic european, respectiv atingerea, până în 2050, a neutralității climatice de către 

economia și societatea europeană. Totodată, propunerea prevede necesitatea unei evaluări și 

revizuiri privind asumarea de către Uniune a unui obiectiv mai ambițios de reducere a emisiilor 

http://cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=634
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=SWD(2020)0178&l=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080


2/7 

de gaze cu efect de seră pentru 2030, pentru a asigura coerența acestuia cu obiectivul de 

realizare a neutralității climatice până în 2050. Atât actualul obiectiv privind clima pentru anul 

2030, de a realiza o reducere cu cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, cât și 

legislația în domeniul climei, al energiei și al transporturilor au fost adoptate în perspectiva 

reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 80 % până în 2050.  

 

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII  

Între 31 martie și 23 iunie 2020, Comisia a organizat o consultare publică privind 

actualizarea planificată a obiectivului privind schimbările climatice pentru 2030. O mare 

majoritate a răspunsurilor la consultarea publică au aprobat cele mai ambițioase opțiuni pentru 

climă, energie din surse regenerabile și eficiență energetică. Aproape 80 % din respondenții la 

consultarea publică au fost de părere că obiectivul privind gazele cu efect de seră ar trebui să 

fie majorat până la cel puțin 55 % și, în consecință, aproape 70 % din respondenți au considerat 

că obiectivul actual privind energia din surse regenerabile ar trebui să fie majorat până la o cotă 

mai mare de 40 %. Peste 60 % din respondenți și-au exprimat preferința pentru un obiectiv de 

îmbunătățire a eficienței energetice de peste 40 %. În general, consultarea publică a subliniat 

în mod deosebit necesitatea unor politici de reglementare suplimentare, care să însoțească toate 

inițiativele privind tarifarea carbonului.  

La 17 septembrie 2020, Comisia a adoptat Comunicarea privind „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”, denumită și „Planul-

țintă al UE în materie de climă pentru 2030”. Comunicarea este însoțită de o evaluare a 

impactului pentru acest obiectiv revizuit și care asigură o cale responsabilă către obiectivul de 

neutralitate climatică pentru 2050, astfel cum se prevede în Comunicarea privind Pactul 

ecologic european și în propunerea inițială privind legislația în domeniul climei. 

2.1. Obiectivele generale comunicării 

Primul obiectiv general al acestei inițiative este de a stabili un obiectiv mai ambițios al 

UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030 cu 55 % până în 2030, în 

comparație cu 1990, și de a modifica în consecință propunerea privind un act legislativ privind 

clima1. Acest lucru înscrie UE pe o traiectorie echilibrată și credibilă către realizarea 

obiectivului său de neutralitate climatică până în 2050 și oferă părților interesate o mai mare 

previzibilitate.  

Al doilea obiectiv general al acestei inițiative este de a pregăti terenul pentru adaptarea 

necesară a legislației în materie de climă și energie care joacă un rol-cheie în decarbonizarea 

economiei europene, inclusiv determinarea rolului viitor al tarifării carbonului, precum și 

interacțiunea sa cu alte politici.  

2.2. Obiectivele în materie de climă și energie în UE 

UE are obiectivul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 20 % față de nivelurile 

din 1990 până în 2020. În 2014 s-a convenit asupra cadrului de politici privind clima și energia 

pentru 2030, care cuprinde un set mai ambițios de obiective pentru perioada 2021-2030. 

                                                           
1 Propunerea de lege europeană privind clima a fost modificată la 17 septembrie 2020 pentru a reflecta noul 

obiectiv. A se vedea COM(2020)563. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0562&qid=1611744510212&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0563&from=EN
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Potrivit acestor obiective, UE s-a angajat să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel 

puțin 40% până în 2030, comparativ cu 1990. Acest obiectiv a fost aprobat de Consiliul 

European din octombrie 2014. Obiectivul UE pentru 2030 privind cota de piață a energiei din 

surse regenerabile este de 32 %, iar obiectivul de îmbunătățire a eficienței energetice este de 

32,5 %. Obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030 reprezintă, de 

asemenea, contribuția stabilită la nivel național a UE în temeiul Acordului de la Paris. În 2019, 

emisiile de gaze cu efect de seră din UE s-au situat cu aproximativ 24 % sub nivelurile din 

1990. 

Comunicarea privind planul privind schimbările climatice propune creșterea 

obiectivului pentru 2030 de la obiectivul actual de reducere cu 40 % la un obiectiv net de 

reducere cu 55 %. Obiectivul propus se bazează pe 3 considerente esențiale: 

 atingerea neutralității climatice necesită însă o intensificare semnificativă a 

acțiunilor UE în toate sectoarele, având în vedere termenele lungi de execuție 

în sectoare esențiale, cum ar fi exploatarea terenurilor și transporturile, se 

impune o intensificare a acțiunilor deja în următorul deceniu; 

 riscurile dependenței de carbon în deceniul următor sunt prea ridicate; 

 gravitatea crizei climatice actuale și necesitatea de a acționa în timp util. 

Pe baza analizei efectuate în cadrul evaluării impactului, Comisia concluzionează că 

realizarea obiectivului de reducere cu 55 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 

nu numai că ar plasa UE în mod ferm pe calea atingerii neutralității climatice, ci ar face din 

întreprinderile și industria din UE lideri la nivel mondial. Analiza confirmă, de asemenea, că 

un obiectiv mai ambițios de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră se poate stabili într-

un mod responsabil și echitabil din punct de vedere social. Acest obiectiv poate stimula 

creșterea economică durabilă și accelera tranziția către o energie curată; în același timp, trebuie 

abordate consecințele sociale negative, iar atât UE, cât și statele membre vor trebui să 

implementeze politici adecvate. Realizarea obiectivului de reducere cu 55 % a emisiilor de 

gaze cu efect de seră până în 2030 ar îmbunătăți, de asemenea, bunăstarea cetățenilor UE, prin 

beneficii conexe semnificative în ceea ce privește sănătatea, îmbunătățirea calității aerului și 

reducerea degradării mediului, și ar sprijini puternic redresarea în urma crizei cauzate de 

pandemia de COVID-19, precum și competitivitatea și reziliența pe termen lung a economiei 

europene. 

Atingerea unui obiectiv de reducere cu 55 % a emisiilor va reprezenta o provocare 

semnificativă în materie de investiții pentru sectoarele industriei, serviciilor, transporturilor și 

energiei din UE. Noul cadru financiar multianual2 (CFM) și instrumentul Noua generație UE 

(Next Generation EU - NGUE) oferă o oportunitate de tranziție și de creștere simultană a 

economiei. În iulie 2020, Consiliul European a concluzionat că 30 % din bugetele combinate 

ale CFM și ale NGUE ar trebui să fie direcționate către combaterea schimbărilor climatice și, 

mai precis, pentru a contribui la atingerea obiectivului pentru 2030. Comunicarea consideră că 

integrarea politicilor climatice în cadrul altor fonduri și programe și asigurarea unei tranziții 

echitabile prin intermediul mecanismului de tranziție just este esențială. 

2.3. Adaptarea necesară a legislației în materie de climă și energie 

                                                           
2 Acesta a fost adoptat în luna decembrie 2020. A se vedea angajamentele. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/ro/pdf
file:///C:/Users/cristina.radulescu/Downloads/Cadrul%20financiar%20multianual%20pentru%20perioada%202021-2027%20a%20fost%20adoptat
https://www.consilium.europa.eu/media/47567/mff-2021-2027_rev.pdf
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Prin planul-țintă privind schimbările climatice, Comisia Europeană a anunțat revizuiri 

și ajustări ale întregului cadru de politică existent, împreună cu noi inițiative. În programul de 

lucru pentru 2021 al Comisiei Europene, majoritatea revizuirilor legislative menționate în 

planul-țintă privind schimbările climatice sunt grupate într-un „Pachet de măsuri menite să 

permită reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 55 %3” . 

Comunicarea oferă, de asemenea, mai multe detalii cu privire la reforma majoră a 

sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), astfel cum a fost anunțată 

de Pactul ecologic european, scopul fiind de a include toate emisiile legate de arderea 

combustibililor fosili. Sistemul ar fi extins și consolidat pentru a asigura un preț solid al 

carbonului. Evaluarea impactului efectuată de Comisie consideră că stabilirea prețului 

carbonului este unul dintre cele mai eficiente instrumente de stimulare a schimbării. De 

asemenea, prin revizuirea Directivei privind impozitarea energiei se are în vedere stabilirea 

unor prețuri suplimentare pentru emisiile de dioxid de carbon. 

Se preconizează că sistemul energetic și clădirile vor reduce emisiile cu cel puțin 60 % 

față de 2015. Investițiile mai mari și descentralizate în domeniul energiei din surse regenerabile 

ar impulsiona implicarea cetățenilor, dezvoltarea locală și oportunitățile de ocupare a forței de 

muncă, ecologizând în același timp încălzirea și răcirea clădirilor și a industriei prin intermediul 

energiei electrice din surse regenerabile. Inițiativa privind valul de renovări, adoptată de 

Comisia Europeană în octombrie 2020 ar reprezenta un instrument-cheie de redresare 

economică, generând, în același timp, creșteri semnificative ale eficienței energetice într-un 

sector care reprezintă în prezent 40 % din consumul final de energie. 

                                                           
3 Inițiative în cadrul Pachetului de măsuri menite să permită reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 55 % 

1. revizuirea sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (Emissions Trading System, ETS), 

care să includă transportul maritim, transportul aerian și CORSIA, precum și o propunere privind ETS ca resursă 

proprie (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, T2 2021); 

2. Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) și o propunere privind 

CBAM ca resursă proprie (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, T2 2021); 

3. Regulamentul privind partajarea eforturilor [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, 

articolul 192 alineatul (1) din TFUE, T2 2021];  

4. modificarea Directivei privind energia din surse regenerabile pentru a pune în aplicare ambiția noului 

obiectiv pentru 2030 privind clima (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 194 din 

TFUE, T2 2021);  

5. modificarea Directivei privind eficiența energetică pentru a pune în aplicare ambiția noului obiectiv 

pentru 2030 privind clima (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 194 din TFUE, T2 

2021);  

6. revizuirea Regulamentului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor 

rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură [inițiativă 

legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 192 alineatul (1) din TFUE, T2 2021]; 

7. reducerea emisiilor de metan în sectorul energetic (inițiativă legislativă care include o evaluare a 

impactului, articolele 192 și 194 din TFUE, T2 2021); 

8. revizuirea Directivei privind impozitarea energiei (inițiativă legislativă care include o evaluare a 

impactului, T2 2021); 

9. revizuirea Directivei privind infrastructura pentru combustibili alternativi (inițiativă legislativă care 

include o evaluare a impactului, articolul 91 din TFUE, T2 2021); 

10. revizuirea Regulamentului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru 

autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi [inițiativă legislativă care include o evaluare a 

impactului, articolul 192 alineatul (1) din TFUE, T2 2021];  

11. revizuirea Directivei privind performanța energetică a clădirilor (inițiativă legislativă care include o 

evaluare a impactului, articolul 194 din TFUE, T4 2021); 

12. revizuirea celui de al treilea pachet privind energia în sectorul gazelor (Directiva 2009/73/UE și 

Regulamentul 715/2009/UE) pentru a reglementa piețele competitive de gaze decarbonizate (inițiativă legislativă 

care include o evaluare a impactului, articolul 194 din TFUE, T4 2021). 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_ro
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX:52020DC0662
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Pentru industrie și mixul energetic, noua strategie industrială adoptată în martie 2020 

și strategia privind hidrogenul împreună cu strategia de integrarea sistemelor energetice 

adoptată în iulie 2020 marchează deja principalele căi avute în vedere. Acțiunile de consolidare 

a cadrului de politică privind clima și energia ar conduce, de asemenea, la transformare, în timp 

ce sistemele de certificare ale UE, menționate în planul de acțiune privind economia circulară, 

ar trebui să sprijine decarbonizarea prin facilitarea ofertei și cererii de produse și tehnologii cu 

emisii reduse de carbon. 

Comunicarea stabilește obiectivul de a crește ponderea energiei din surse regenerabile 

în sectorul transporturilor de la 6 % în 2015 la 24 % în 2030. Comisia afirmă că nu numai 

transportul rutier și feroviar, ci și transportul aerian și maritim trebuie să contribuie la atingerea 

obiectivului de 55 % până în 2030. În acest scop, Comisia propune posibilitatea de a include 

sectorul transportului maritim în cadrul EU ETS și de a reduce alocarea cu titlu gratuit a 

certificatelor de emisii către companiile aeriene. 

Sectoarele utilizării terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii 

(LULUCF) joacă un rol important în echilibrarea emisiilor de gaze cu efect de seră rămase în 

vederea atingerii neutralității climatice până în 2050. O serie de inițiative privind absorbția 

carbonului și biodiversitatea au fost deja anunțate prin intermediul Pactului ecologic european. 

În planul-țintă privind schimbările climatice, Comisia reflectă potențialul ca acest sector să 

absoarbă emisiile de CO2 generate de agricultură, silvicultura și exploatarea terenurilor.  

 

3. POZIȚII ALE INSTITUȚIILOR UNIUNII EUROPENE  

3.1 Consiliul European 

Consiliul European a purtat o discuție inițială cu privire la obiectivul propus în cadrul 

reuniunii sale din 15-16 octombrie 2020. Consiliul European consideră că obiectivul actualizat 

ar trebui să fie îndeplinit în mod colectiv de către UE în modul cel mai eficient cu putință din 

punctul de vedere al costurilor. Toate statele membre vor participa la acest efort, ținând seama 

de circumstanțele naționale și de considerații de echitate și solidaritate. Toate actele legislative 

și politicile relevante ale UE trebuie să contribuie la noul obiectiv pentru 2030 și la îndeplinirea 

obiectivului neutralității climatice, respectând totodată condițiile de concurență echitabile și 

împiedicând relocarea emisiilor de dioxid de carbon. 

Consiliul European a revenit asupra acestui aspect în cadrul reuniunii sale din 10-11 

decembrie  2020, în vederea obținerii unui acord cu privire la un nou obiectiv de reducere a 

emisiilor pentru 2030 și în vederea prezentării în cadrul Convenției-cadru a Organizației 

Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), înainte de sfârșitul anului, a 

contribuției UE stabilite la nivel național (CSN) actualizate. În concluziile sale, Consiliul 

European a invitat Comisia să evalueze modul în care toate sectoarele economice pot contribui 

cel mai bine la obiectivul pentru 2030 și să prezinte propunerile necesare, însoțite de 

o examinare aprofundată a impactului de mediu, economic și social la nivelul statelor membre. 

Liderii UE au evidențiat importanța mobilizării finanțării publice și capitalului privat și au 

reamintit obiectivul global de a direcționa cel puțin 30% din volumul total al cheltuielilor din 

CFM și NGEU către acțiunile în domeniul climatic. Contribuția UE stabilită la nivel național, 

prevăzută în Acordul de la Paris, a fost actualizată în conformitate cu noul obiectiv obligatoriu 

și a fost transmisă secretariatului CCONUSC. Înaintea celei de a 26-a Conferințe a părților la 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_ro
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/10/15-16/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/12/10-11/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/12/10-11/
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CCONUSC, care va avea loc în Regatul Unit în 2021, Consiliul European a reiterat faptul că 

este esențial să existe un angajament la nivel internațional pentru ca lupta împotriva 

schimbărilor climatice să se încununeze de succes și a invitat toate celelalte părți, îndeosebi 

marile economii, să își prezinte propriile obiective și politici ambițioase.  

3.2. Parlamentul European 

Planul-țintă privind schimbările climatice a fost înaintat Comisiei pentru mediu, 

sănătate publică și siguranță alimentară, dar nu se așteptată nicio acțiune specifică din partea 

Parlamentului European cu privire la acesta deoarece obiectivul comunicării privind planul 

țintă, fără caracter legislativ, este inclus în actul legislativ privind clima.  

În Parlamentul European, propunerea de act legislativ privind clima a  fost înaintată 

Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI). În timpul dezbaterilor, 

raportorul responsabil, Jytte Guteland (S&D), a pledat pentru un obiectiv climatic al Uniunii 

mai strict pentru 2030, cu o reducere a emisiilor de 65 % față de nivelurile din 1990. Aceasta 

a avut în vedere concluziile Raportului UNEP pe 2019 despre decalajele în ceea ce privește 

emisiile de gaze cu efect de seră, emisiile globale trebuie reduse cu 7,6 % pe an, începând de 

acum, pentru a limita încălzirea globală la 1,5°C. Parlamentul a adoptat poziția la 8 octombrie 

2020 și este de părere că, având în vedere obiectivul Uniunii de a atinge neutralitatea climatică 

cel târziu până în 2050, este esențial ca acțiunile în domeniul climei să fie consolidate în 

continuare și, în special, ca obiectivul climatic al Uniunii pentru 2030 să crească pentru a 

ajunge la o reducere de 60 % a emisiilor comparativ cu nivelurile din 1990.  

3.3. Consiliul Uniunii Europene 

La 23 octombrie 2020, Consiliul pentru mediu a ajuns la un acord cu privire la o 

abordare generală parțială cu privire la propunerea de lege privind clima. Acordul de abordare 

parțială nu include obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030. La 

17 decembrie 2020, Consiliul a ajuns la un acord referitor la o abordare generală cu privire la 

propunerea de act legislativ european privind clima, inclusiv la un nou obiectiv al UE de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 comparativ cu 

1990, în conformitate cu orientările furnizate de Consiliul European la 10-11 decembrie 2020. 

Comitetul European al Regiunilor  în avizul său privind propunerea de act legislativ 

privind schimbările climatice, și Comitetul Economic și Social European, în avizul său din 

iulie 2020, ambele susțin un obiectiv de reducere a emisiilor cu cel puțin 55 % până în 2030. 

 

4. ALTE POZIȚII RELEVANTE 

Asociația europeană a pădurilor de stat, Eustafor, sprijină ambiția Uniunii Europene în 

materie de climă, dar critică planul-țintă privind schimbările climatice pentru reducerea 

simplistă a pădurilor la absorbanți de carbon care compensează emisiile altor sectoare. Eustafor 

solicită acordarea unei atenții sporite rolului multifuncțional al pădurilor în furnizarea de 

biomasă durabilă și lemn pentru construcții, precum și absorbanților de carbon. La 12 

octombrie 2020, 6 asociații din sectorul forestier au lansat Platforma pentru biodiversitatea 

pădurilor, pentru a demonstra modul în care silvicultura poate sprijini prioritățile Pactului 

ecologic european. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=SWD(2020)0178&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_RO.html
https://www.unenvironment.org/annualreport/2019/index.php
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0253_EN.html
https://www.consilium.europa.eu/media/46514/st12261-en20.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CONSIL:ST_12261_2020_INIT
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14171-2020-INIT/ro/pdf
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1361-2020
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-climate-law
https://eustafor.eu/uploads/EUSTAFOR-Statement-2030-EU-Climate-Target-Plan-and-Best-Practices-of-EU-State-Forests-20200925-F.pdf
https://forestbiodiversity.eu/
https://forestbiodiversity.eu/
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Intenția de a include transportul rutier în cadrul ETS a primit, de asemenea, critici. 

Federația europeană a ONG-urilor din sectorul transporturilor ecologice, Transport și mediu,  

a numit această măsură specifică „ o strategie cu risc ridicat și recompense reduse”. 

În feedback-ul său din perioada de consultare, Euromine, reprezentând industria 

europeană a materiilor minerale prime, au solicitat sprijin, îndemnând factorii de decizie să 

prevadă un timp pentru adaptare și să asigure sprijin financiar pentru tehnologiile inovatoare 

care oferă decarbonizare și eficiență energetică.  

 

 

Mihaela Gîdei 

28 ianuarie 2021 

 

https://www.transportenvironment.org/newsroom/blog/road-transport-eu-ets-high-risk-low-reward-strategy
http://euromines.org/

