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30.9.2020 A9-0162/107

Amendement 107
Silvia Modig
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europese klimaatwet
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Zoals aangekondigd in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
heeft de Commissie, in haar mededeling 
“Een ambitieuzere klimaatdoelstelling 
voor Europa voor 2030: investeren in een 
klimaatneutrale toekomst voor ons 
allemaal”9, een beoordeling gemaakt van 
de broeikasgasemissiereductiedoelstelling 
van de Unie voor 2030, op basis van een 
uitgebreide effectbeoordeling en rekening 
houdend met haar analyse van de 
geïntegreerde nationale energie‑ en 
klimaatplannen die overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad10 bij de 
Commissie zijn ingediend. In het licht van 
de doelstelling van klimaatneutraliteit 
tegen 2050 moeten de broeikasgasemissies 
tegen 2030 worden verminderd en de 
broeikasgasverwijderingen worden 
verbeterd, zodat de netto 
broeikasgasemissies, dat wil zeggen 
emissies na aftrek van verwijderingen, in 
de hele economie en op nationaal niveau 
tegen 2030 ten minste 55 % minder zijn 
dan in 1990. De nieuwe 
klimaatdoelstelling van de Unie voor 2030 
is een verdere doelstelling voor de 
toepassing van artikel 2, punt 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 en vervangt 
derhalve de in dat punt vastgelegde 
Uniebrede streefcijfers voor 
broeikasgasemissies van de Unie. 

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd dat zij voornemens is een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2040 te 
waarborgen. In die mededeling 
benadrukte de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren 
hun steentje moeten bijdragen. Gezien de 
Uniedoelstelling om uiterlijk in 2050 
klimaatneutraliteit tot stand te brengen, is 
het van essentieel belang dat de 
klimaatmaatregelen verder worden 
versterkt en met name dat de 
klimaatdoelstelling van de Unie voor 2030 
wordt verhoogd tot een emissiereductie 
van 70 % ten opzichte van de niveaus van 
1990. Daarom moet de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
verhoogde doelstelling en andere 
relevante Uniewetgeving die de 
broeikasgasemissies helpt verminderen en 
de circulaire economie helpt bevorderen, 
dienovereenkomstig gewijzigd zouden 
moeten worden.
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Daarnaast moet de Commissie uiterlijk op 
30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van de 
klimaatdoelstelling voor 2030 zou moeten 
worden gewijzigd teneinde die 
nettoemissiereducties te kunnen 
bewerkstelligen.

Or. en

Motivering

Het wijzigt amendement 48 van de ENVI-commissie om de doelstelling voor 2030 te verhogen 
tot 70 % emissiereductie ten opzichte van het niveau van 1990, en om zich tegen 2040 aan te 
passen aan de doelstelling van klimaatneutraliteit. Uit het verslag van de VN over de 
emissiekloof 2019 blijkt dat we tegen 2030 ten minste 67 %  emissiereductie nodig hebben om 
bij te dragen aan een 1,5-traject. Het Europees Parlement kan niet met minder genoegen 
nemen. We denken daarbij ook aan billijkheid, rekening houdend met de 
verantwoordelijkheid van de EU om meer bij te dragen aan dit doel en om te voorkomen dat 
dit wetenschappelijke streefcijfer wordt overschreden.
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30.9.2020 A9-0162/108

Amendement 108
Silvia Modig
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europese klimaatwet
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied Onderwerp en toepassingsgebied

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de onomkeerbare en 
geleidelijke reductie van 
broeikasgasemissies en verbetering van de 
verwijderingen per natuurlijke of andere 
put van broeikasgassen in de Unie.

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de onomkeerbare, 
voorspelbare en snelle reductie van 
broeikasgasemissies en verbetering van de 
verwijderingen per natuurlijke of andere 
put van broeikasgassen in de Unie, 
overeenkomstig de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de Unie.

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie tegen 2050, met het oog op de 
temperatuurdoelstelling op lange termijn 
die is vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs, en biedt een 
kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering. Zij bevat ook 
een bindend streefcijfer voor de 
nettoreductie van broeikasgasemissies in 
de Unie voor 2030.

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie uiterlijk tegen 2040, met het oog op 
de temperatuurdoelstelling op lange 
termijn die is vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs, en biedt een 
kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering. Zij bevat ook 
een bindend streefcijfer voor de 
nettoreductie van broeikasgasemissies in 
de Unie voor 2030.

Deze verordening is van toepassing op de 
antropogene emissies en verwijderingen 
per natuurlijke of andere put van de in 
deel 2 van bijlage V bij Verordening (EU) 
2018/1999 vermelde broeikasgassen.

Deze verordening is van toepassing op de 
antropogene emissies en verwijderingen 
per natuurlijke put van de in deel 2 van 
bijlage V bij Verordening (EU) 2018/1999 
vermelde broeikasgassen.
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Or. en

Opmerkingen

In de hele tekst wordt 2050 vervangen door 2040.

Motivering

De Europese Unie moet ervoor zorgen dat zij op rechtvaardige wijze bijdraagt aan de 
temperatuurdoelstelling van 1,5 van de overeenkomst van Parijs. Zij moet dus ambitieuzer 
zijn en ervoor zorgen dat er geen sprake is van overschrijding. Met de juiste 
financieringsstromen, ambitie en politieke wil is het mogelijk om tegen 2040 
klimaatneutraliteit te bereiken. Wat de "andere putten" betreft, moet de klimaatwet streven 
naar een evenwicht tussen de emissies door middel van natuurlijke koolstofputten en concrete 
emissiereductiedoelstellingen. Als er technologische oplossingen worden gevonden, dan 
moeten deze ook worden toegepast. De focus op natuurlijke koolstofputten bevordert 
natuurlijke oplossingen, waaronder op de natuur gebaseerde aanpassing, en kan de 
biodiversiteit bevorderen, in plaats van geld te stoppen in nog niet bestaande technologische 
oplossingen.
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Amendement 109
Silvia Modig
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europese klimaatwet
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de in artikel 2, lid 1, 
vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te bewerkstelligen, is de 
bindende klimaatdoelstelling voor de Unie 
voor 2030 een nettoreductie van 
broeikasgasemissies (emissies na aftrek 
van verwijderingen) van ten minste 55 % 
in 2030 ten opzichte van de niveaus van 
1990.

1. Om de in artikel 2, lid 1, 
vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te bewerkstelligen, is de 
bindende klimaatdoelstelling voor de Unie 
voor 2030 een reductie van 
broeikasgasemissies in de gehele 
economie van ten minste 70 % in 2030 ten 
opzichte van de niveaus van 1990.

Or. en

Motivering

De enige wijzigingen in amendement 48 van de ENVI-commissie zijn om de doelstelling voor 
2030 te verhogen tot 70 % emissiereductie ten opzichte van het niveau van 1990, en om zich 
tegen 2040 aan te passen aan de doelstelling van klimaatneutraliteit. Uit het verslag van de 
VN over de emissiekloof 2019 blijkt dat we tegen 2030 ten minste 67 % emissiereductie nodig 
hebben om bij te dragen aan een 1,5-traject. Het Europees Parlement kan niet met minder 
genoegen nemen. We denken daarbij ook aan billijkheid, rekening houdend met de 
verantwoordelijkheid van de EU om meer bij te dragen aan dit doel en om te voorkomen dat 
dit wetenschappelijke streefcijfer wordt overschreden.


