
AM\1214696DA.docx PE658.338v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

30.9.2020 A9-0162/107

Ændringsforslag 107
Silvia Modig
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0162/2020
Jytte Guteland
Den europæiske klimalov
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Som bebudet i sin meddelelse "Den 
europæiske grønne pagt" vurderede 
Kommissionen Unionens mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner inden 
2030 i sin meddelelse "Styrkelse af 
Europas klimaambitioner for 2030 — 
Investering i en klimaneutral fremtid til 
gavn for borgerne"  på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/199910.  I lyset af 
2050-målet om klimaneutralitet bør 
drivhusgasemissionerne inden 2030 
reduceres og optaget øges, således at 
nettoemissionerne af drivhusgasser, der er 
emissioner efter fratrækning af optag, 
reduceres for økonomien som helhed og 
på nationalt plan med mindst 55 % inden 
2030 sammenlignet med niveauerne i 
1990.  Dette nye 2030-klimamål for 
Unionen er et efterfølgende mål for så 
vidt angår artikel 2, nr. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999 og erstatter derfor 2030-
målet på EU-plan for 
drivhusgasemissioner, der er fastsat i 
dette punkt.  Derudover bør 
Kommissionen senest den 30. juni 2021 
vurdere, hvordan den relevante EU-
lovgivning til gennemførelse af dette mål 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2040. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og 
at alle sektorer bør løfte deres del af 
opgaven. I betragtning af Unionens mål 
om at opnå klimaneutralitet senest i 2050 
er det helt afgørende, at klimaindsatsen 
styrkes yderligere og navnlig, at Unionens 
klimamål for 2030 forhøjes til en 
reduktion af emissionerne på 70 % 
sammenlignet med niveauerne i 1990. 
Følgelig bør Kommissionen senest den 30. 
juni 2021 vurdere, hvordan EU-
lovgivningen til gennemførelse af dette 
højere mål og anden relevant EU-
lovgivning, som bidrager til at reducere 
drivhusgasemissioner og fremmer den 
cirkulære økonomi, bør ændres i 
overensstemmelse hermed.
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bør ændres med henblik på at opnå 
sådanne nettoemissionsreduktioner

Or. en

Begrundelse

Ændringsforsalget ændrer ENVI's ændringsforslag 48 for at øge emissionsreduktionsmålet 
for 2030 til 70 % i forhold til niveauerne i 1990 og tilpasse det til målet om klimaneutralitet 
inden 2040. FN's rapport om emissionskløften fra 2019 viste, at vi har brug for en reduktion 
af emissionerne på mindst 67 % inden 2030 for at bidrage til et scenario på 1,5℃. Europa-
Parlamentet kan ikke stille sig tilfreds med mindre end dette. Vi gør os også overvejelser om 
retfærdighed og tager hensyn til EU's ansvar for at bidrage mere til dette mål og forhindre 
overskridelse af dette videnskabelige mål.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige, forudsigelige og 
hurtige reduktion af drivhusgasemissioner 
og styrkelsen af optaget gennem naturlige 
dræn eller andre dræn i Unionen i 
overensstemmelse med Unionens klima- 
og miljømål.

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen. Den fastsætter også et 
bindende EU-mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner for 2030

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2040 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen. Den fastsætter også et 
bindende EU-mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner for 2030.

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige eller andre dræn af de 
drivhusgasser, der er anført i del 2 i bilag V 
til forordning (EU) 2018/1999.

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige dræn af de drivhusgasser, 
der er anført i del 2 i bilag V til forordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Bemærkninger



AM\1214696DA.docx PE658.338v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

2050 erstattes af 2040 i hele teksten.

Begrundelse

Den Europæiske Union skal sikre, at den bidrager retfærdigt til Parisaftalens temperaturmål 
på 1,5℃. Som sådan bør den stræbe efter højere ambitioner og sikre, at der ikke sker 
overskridelser. Det er muligt at opnå klimaneutralitet inden 2040 med de rette finansielle 
strømme, ambitioner og politisk vilje. Hvad angår "andre dræn", skal klimaloven sigte mod at 
skabe balance mellem emissioner gennem naturlige kulstofdræn og konkrete 
emissionsreduktionsmål. Hvis der opstår teknologiske løsninger, bør disse være et 
supplement. Fokus på naturlige kulstofdræn fremmer naturbaserede løsninger, herunder 
naturbaseret tilpasning, og kan fremme biodiversitet snarere end at kanalisere penge til 
endnu ikke eksisterende teknologiske løsninger.
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1. For at nå målet om klimaneutralitet 
i artikel 2, stk. 1, er Unionens bindende 
2030-mål for klimaet en reduktion af 
nettoemissionerne af drivhusgasser 
(emissioner efter fratrækning af optag)  
på mindst 55 % sammenlignet med 1990-
niveauerne inden 2030.

1. For at nå målet om klimaneutralitet 
i artikel 2, stk. 1, er Unionens bindende 
2030-mål for klimaet en reduktion af 
emissionerne af drivhusgasser i hele 
økonomien på mindst 70 % sammenlignet 
med 1990-niveauerne inden 2030.

Or. en

Begrundelse

Formålet er kun at ændre ENVI's ændringsforslag 48 for at øge emissionsreduktionsmålet for 
2030 til 70 % i forhold til niveauerne i 1990 og tilpasse det til målet om klimaneutralitet 
inden 2040 FN's rapport om emissionskløften fra 2019 viste, at vi har brug for en reduktion af 
emissionerne på mindst 67 % inden 2030 for at bidrage til et scenario på 1,5℃. Europa-
Parlamentet kan ikke stille sig tilfreds med mindre end dette. Vi gør os også overvejelser om 
retfærdighed og tager hensyn til EU's ansvar for at bidrage mere til dette mål og forhindre 
overskridelse af dette videnskabelige mål.


