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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Såsom kommissionen angav i sitt 
meddelande Den europeiska gröna given 
har den bedömt unionens 2030-mål för 
minskning av växthusgasutsläppen, i sitt 
meddelande Höjning av Europas 
klimatambition för 2030 – Investering i en 
klimatneutral framtid till förmån för våra 
medborgare9, på grundval av en 
heltäckande konsekvensbedömning och 
med beaktande av sin analys av de 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner som lämnats in till 
kommissionen i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199910. Mot 
bakgrund av klimatneutralitetsmålet för 
2050 bör utsläppen av växthusgaser 
minskas och upptagen förbättras till 2030, 
så att nettoutsläppen av växthusgaser, det 
vill säga utsläpp efter avdrag för upptag, 
minskar med minst 55 % i hela ekonomin 
och inom EU fram till 2030 jämfört med 
1990 års nivåer. Detta nya klimatmål för 
unionen för 2030 är ett senare mål med 
avseende på tillämpningen av artikel 2.11 
i förordning (EU) 2018/1999 och ersätter 
därför det unionsomfattande mål för 
växthusgasutsläpp för 2030 som anges i 
den punkten. Dessutom bör kommissionen 
senast den 30 juni 2021 bedöma hur den 
unionslagstiftning som är relevant för att 
uppnå klimatmålet för 2030 skulle behöva 
ändras för att uppnå dessa 

(17) I meddelandet om den europeiska 
gröna given tillkännagav kommissionen 
sin avsikt att bedöma och lägga fram 
förslag om att höja unionens 2030-mål för 
minskade växthusgasutsläpp för att 
säkerställa att det är förenligt med 
klimatneutralitetsmålet för 2040. I sitt 
meddelande betonade kommissionen att 
all unionspolitik bör bidra till 
klimatneutralitetsmålet och att alla 
sektorer bör bidra. Med tanke på 
unionens mål att nå klimatneutralitet 
senast 2050 är det angeläget att 
klimatåtgärderna skärps ytterligare och 
särskilt att unionens klimatmål för 2030 
höjs till en utsläppsminskning på 70 % 
jämfört med 1990 års nivåer. Därför bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som 
genomför detta höjda mål samt annan 
relevant unionslagstiftning som bidrar till 
att minska växthusgasutsläppen och 
främjar den cirkulära ekonomin skulle 
behöva ändras på motsvarade sätt.
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nettoutsläppsminskningar.

Or. en

Motivering

Ändring av ENVI-utskottets ändringsförslag 48 för att höja 2030-målet till 70-procentiga 
utsläppsminskningar jämfört med 1990 års nivåer och anpassa klimatneutralitetsmålet till 
2040. FN-rapporten om utsläppsklyftan 2019 visade att vi behöver minst 67-procentiga 
utsläppsminskningar till 2030 för att bidra till 1,5-gradersbanan. Europaparlamentet kan inte 
nöja sig med mindre. Vi har också med rättvisehänsyn med ett ansvar för EU att bidra mer till 
målet och med syftet att undvika att detta vetenskapliga mål överskrids.
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Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1 Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig, förutsägbar och snabb 
minskning av växthusgasutsläpp och 
förbättrade upptag genom naturliga sänkor 
i unionen, i överensstämmelse med 
unionens klimat- och miljömål.

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet. Förordningen 
fastställer också ett bindande mål för 
unionen om nettominskning av 
växthusgasutsläppen till 2030.

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2040, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet. Förordningen 
fastställer också ett bindande mål för 
unionen om nettominskning av 
växthusgasutsläppen till 2030.

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga eller andra sänkor av de 
växthusgaser som förtecknas i del 2 i 
bilaga V till förordning (EU) 2018/1999.

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga sänkor av de växthusgaser som 
förtecknas i del 2 i bilaga V till förordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Anmärkningar

2050 byts ut mot 2040 i hela texten.
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Motivering

EU måste se till att bidra rättvist till Parisavtalets 1,5-gradersmål. Därför måste EU sträva 
efter en högre ambitionsnivå och se till att målet inte överskrids. Klimatneutralitet går att 
uppnå till 2040 med de rätta finansflödena, den rätta ambitionsnivån och den rätta politiska 
viljan. Vad beträffar ”andra sänkor” måste klimatlagen sträva efter att balansera utsläppen 
via naturliga kolsänkor och konkreta mål för utsläppsminskningar. Skulle tekniska lösningar 
tillkomma bör dessa vara ett tillägg. Fokuset på naturliga kolsänkor främjar naturbaserade 
lösningar, inklusive naturbaserad anpassning, och kan främja biologisk mångfald istället att 
styra över pengar till tekniska lösningar som ännu inte finns.
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Artikel 2a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 ska det bindande klimatmålet för 
unionen för 2030 vara att uppnå en 
minskning av nettoutsläppen av 
växthusgaser (utsläpp efter avdrag för 
upptag) med minst 55 % jämfört med 1990 
års nivåer fram till 2030.

1. För att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 ska det bindande klimatmålet för 
unionen för 2030 vara att uppnå en 
minskning av växthusgasutsläppen för 
hela ekonomin med minst 70 % jämfört 
med 1990 års nivåer fram till 2030.

Or. en

Motivering

Enda ändringarna jämfört med ENVI-utskottets ändringsförslag 48 är att 2030-målet höjs till 
70-procentiga utsläppsminskningar jämfört med 1990 års nivåer och att 
klimatneutralitetsmålet anpassas till 2040. FN-rapporten om utsläppsklyftan 2019 visade att 
vi behöver minst 67-procentiga utsläppsminskningar till 2030 för att bidra till 1,5-
gradersbanan. Europaparlamentet kan inte nöja sig med mindre. Vi har också med 
rättvisehänsyn med ett ansvar för EU att bidra mer till målet och med syftet att undvika att 
detta vetenskapliga mål överskrids.


