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Julia Reid 
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Betänkande A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa 

en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet  

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Ett bindande mål om att de 

inhemska utsläppen av växthusgaser ska 

minska med minst 40 % fram till 2030 

jämfört med 1990 års nivåer godkändes i 

slutsatserna från Europeiska rådets möte 

den 23–24 oktober 2014 om ramen för 

klimat- och energipolitiken fram till 2030, 

och bekräftades på nytt vid dess möte i 

mars 2016. Vid sitt möte den 6 mars 2015 

godkände rådet (miljö) formellt detta som 

det planerade nationellt fastställda 

bidraget för unionen och dess 

medlemsstater. 

utgår 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

13.6.2017 A8-0208/51 

Ändringsförslag  51 

Julia Reid 
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Betänkande A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa 

en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) I Europeiska rådets slutsatser från 

oktober 2014 förutses att unionen ska 

uppnå detta mål gemensamt och så 

kostnadseffektivt som möjligt genom en 

minskning på 43 % i sektorer som 

omfattas av utsläppshandelssystemet och 

en minskning på 30 % i sektorer som inte 

omfattas av utsläppshandelssystemet fram 

till 2030 jämfört med 2005 års nivåer, 

samt att ansvaret ska fördelas på grundval 

av relativ BNP per capita. Alla sektorer av 

ekonomin bör bidra till dessa 

utsläppsminskningar och alla 

medlemsstater bör delta i 

ansträngningarna, varvid rättvisa och 

solidaritet ska vägas mot varandra, och de 

nationella målen för medlemsstater vars 

BNP per capita ligger över EU-

genomsnittet justeras i relation till detta 

för att uppnå kostnadseffektivitet på ett 

rättvist och balanserat sätt. Uppnåendet 

av dessa utsläppsminskningar bör öka 

effektiviteten och innovationen i den 

europeiska ekonomin och främja 

förbättringar inom framför allt 

byggnader, jordbruk, avfallshantering och 

transporter, i den mån dessa sektorer 

omfattas av denna förordning. 

utgår 

Or. en 
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Julia Reid 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa 

en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Den 10 juni 2016 lade 

kommissionen fram ett förslag till EU:s 

ratificering av Parisavtalet. Detta 

lagförslag är ett led i unionens 

fullgörande av sitt åtagande enligt 

Parisavtalet. Unionens åtagande avseende 

utsläppsminskningar inom hela ekonomin 

bekräftades i det planerade nationellt 

fastställda bidrag för unionen och dess 

medlemsstater som överlämnades till 

FN:s ramkonvention om 

klimatförändringar (nedan kallad 

UNFCCC) den 6 mars 2015. 

utgår 

Or. en 
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Julia Reid 
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Betänkande A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa 

en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Parisavtalet ersätter den strategi 

som antogs genom Kyotoprotokollet från 

1997 och som inte kommer att förlängas 

efter 2020. 

(4) Det är anmärkningsvärt att EU:s 

klimat- och energipolitik hela tiden är 

inne på samma felaktiga väg. Medan hela 

världen, med Förenta staterna i spetsen, 

verkar för framsteg och välstånd fortsätter 

EU att agera ensam ledare i den fåfänga 

kampen mot klimatförändringarna. 

Or. en 
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Julia Reid 
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Betänkande A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa 

en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Övergången till ren energi 

förutsätter ett ändrat investeringsbeteende 

och incitament inom alla politikområden. 

Det är en av unionens centrala 

prioriteringar att upprätta en 

motståndskraftig energiunion för att 

kunna erbjuda sina medborgare säker, 

hållbar och konkurrenskraftig energi till 

ett överkomligt pris. För att uppnå detta 

krävs fortsatta ambitiösa klimatåtgärder 

inom ramen för denna förordning och 

framsteg när det gäller andra aspekter av 

energiunionen som tas upp i ramstrategin 

för en motståndskraftig energiunion med 

en framåtblickande klimatpolitik16. 

(5) Det är viktigt att notera att den 

enda effekt den enorma 

klimatregleringsbördan kommer att ha är 

en anmärkningsvärd kris för Europas 

industrier, som tvingas flytta ut sin 

verksamhet och tar arbetstillfällen och 

utsläpp med sig. 

_________________  

16 COM(2015)80.  

Or. en 

 


