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Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) I konklusionerne fra sit møde den 

23.-24. oktober 2014 om 2030-rammen for 

klima- og energipolitikken godkendte Det 

Europæiske Råd et bindende mål for 

reduktion af EU's egne drivhusgasser for 

hele økonomien på mindst 40 % senest i 

2030 i forhold til 1990, og det blev 

bekræftet på mødet i marts 2016. 

Miljørådet godkendte formelt Unionen og 

dens medlemsstaters bidrag på et møde 

den 6. marts 2015 som deres tilsigtede 

nationalt bestemte bidrag. 
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Or. en 



 

AM\1128114DA.docx  PE605.516v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

13.6.2017 A8-0208/51 

Ændringsforslag  51 

Julia Reid 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 

for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) I konklusionerne fra mødet i 

oktober 2014 fastslår Det Europæiske 

Råd, at EU skal nå målet i fællesskab på 

den mest omkostningseffektive måde med 

en reduktion i sektorerne i og uden for 

emissionshandelssystemet (ETS) på 

henholdsvis 43 % og 30 % senest i 2030 i 

forhold til 2005, med en indsats fordelt på 

grundlag af det relative BNP pr. 

indbygger. Alle økonomiske sektorer bør 

bidrage til at nå disse 

emissionsreduktioner, og alle 

medlemsstater bør deltage i denne indsats, 

under fuld hensyntagen til retfærdighed 

og solidaritet, og de nationale mål for 

gruppen af medlemsstater med et BNP pr. 

indbygger over EU-gennemsnittet bør 

justeres forholdsmæssigt for at afspejle 

omkostningseffektivitet på en retfærdig og 

afbalanceret måde. Opnåelse af disse 

emissionsreduktioner af drivhusgasser 

bør øge effektiviteten og innovationen i 

den europæiske økonomi og bør i 

særdeleshed skabe forbedringer inden for 

byggesektoren, landbrug, 

affaldshåndtering og transport, for så vidt 

som de falder ind under 

anvendelsesområdet for denne 

forordning. 

Udgår 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Den 10. juni 2016 fremlagde 

Kommissionen et forslag for EU om at 

ratificere Parisaftalen. Dette lovforslag er 

et led i gennemførelsen af EU's tilsagn 

under Parisaftalen. Unionens forpligtelse 

til emissionsreduktioner for hele 

økonomien blev bekræftet i det tilsigtede 

nationalt bestemte bidrag for Unionen og 

dens medlemsstater, der blev forelagt 

sekretariatet for UNFCCC den 6. marts 

2015. 
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Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Parisaftalen afløser tilgangen under 

Kyoto-protokollen i 1997, der ikke 

videreføres efter 2020. 

(4) Det er værd at bemærke, at EU's 

klima- og energipolitikker bliver ved med 

at gå den forkerte vej; mens hele verden 

under ledelse af USA arbejder for 

udvikling og velstand, fortsætter EU med 

at gå i spidsen for en nytteløs kamp mod 

klimaændringerne. 
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Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Overgangen til ren energi kræver 

en ændret investeringsadfærd og 

incitamenter på tværs af det politiske 

spektrum. Det er en topprioritet for 

Unionen at etablere en modstandsdygtig 

energiunion, der kan levere sikker, 

vedvarende, konkurrencedygtig og billig 

energi til sine borgere. For at opnå dette 

skal den ambitiøse klimaindsats fortsættes 

ved hjælp af denne forordning, og der 

skal gøres fremskridt inden for andre dele 

af energiunionen som beskrevet i 

rammestrategien for en modstandsdygtig 

energiunion med en fremadskuende 

klimapolitik.16 

5 Det er vigtigt at slå fast, at de 

eneste konsekvenser, som den enorme 

byrde af klimabestemmelser vil få, er en 

bemærkelsesværdig krise inden for 

europæisk industri, der er tvunget til at 

flytte offshore og tage arbejdspladser og 

emissioner med sig. 

_________________  

16 COM(2015)80  

Or. en 

 


