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30.9.2020 A9-0162/110

Amendement 110
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 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de 
productie en het verbruik van energie van 
grote invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

(6) De totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit vereist gezamenlijke en 
samenhangende inspanningen op alle 
bestuursniveaus, alsmede een 
financierings- en investeringsbeleid, en 
het vereist dat alle economische sectoren, 
met inbegrip van de luchtvaart en het 
zeevervoer, hun emissies snel tot bijna nul 
reduceren. Het beginsel “de vervuiler 
betaalt” moet in dat opzicht een 
belangrijke rol spelen. Aangezien de 
productie en het verbruik van energie van 
grote invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
sterk energie-efficiënt en op 
hernieuwbare energiebronnen gebaseerd, 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt en 
tegelijkertijd energiearmoede terugdringt, 
van essentieel belang. De bijdrage van de 
circulaire economie aan 
klimaatneutraliteit moet worden vergroot 
door verbetering van de 
hulpbronnenefficiëntie en door meer 
gebruik te maken van koolstofarme 
materialen en tegelijkertijd recycling en 
efficiënt gebruik van grondstoffen te 
bevorderen. Ook de digitale transformatie, 
technologische innovatie en onderzoek en 
ontwikkeling, waarvoor aanvullende 
financiering nodig is, zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
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doelstelling inzake klimaatneutraliteit. De 
Unie en de lidstaten zullen ambitieuze en 
samenhangende regelgevingskaders 
moeten vaststellen om ervoor te zorgen 
dat alle sectoren van de economie 
bijdragen aan de klimaatdoelstellingen 
van de Unie.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor samenhang in de inspanningen van alle bestuursniveaus en 
introduceert overwegingen voor het financierings- en investeringsbeleid.
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30.9.2020 A9-0162/111

Amendement 111
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 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Er is ook steun nodig voor 
de noodzakelijke investeringen in nieuwe 
duurzame technologieën die essentieel 
zijn om de doelstelling van 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, 
waarbij elk lock-in-effect moet worden 
vermeden. Zoals aangegeven in de 
mededeling van de Commissie over een 
waterstofstrategie voor een 
klimaatneutraal Europa, kan 
hernieuwbare waterstof ook een rol spelen 
bij het ondersteunen van de verbintenis 
van de Unie om uiterlijk in 2050 
koolstofneutraliteit te bereiken, met name 
in energie-intensieve sectoren.

Or. en

Motivering

De wijzigingen in amendement 24 van de ENVI -commissie betreffen de toevoeging van het 
woord “hernieuwbaar” vóór waterstof en het schrappen van de verwijzing naar 
technologische neutraliteit.
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30.9.2020 A9-0162/112

Amendement 112
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 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Door de uitwisseling van 
beste praktijken en industriële knowhow 
moet het Unierecht ecologische bebossing 
en duurzaam bosbeheer bevorderen in 
lidstaten die niet over grote bosbestanden 
beschikken.
(Dit amendement geldt voor de hele tekst.)

Or. en

Motivering

Het enige verschil met het amendement 47 van de ENVI-commissie is de toevoeging van het 
woord “ecologisch” vóór bebossing, om ervoor te zorgen dat biodiversiteit centraal staat in 
bebossing.
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30.9.2020 A9-0162/2020

Amendement 113
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 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Er is een fundamenteel en 
onoverbrugbaar conflict tussen de 
belangen van de 
fossielebrandstoffenindustrie en het 
algemeen belang van een leefbare planeet 
voor iedereen. De instellingen van de 
Unie en de lidstaten moeten er derhalve 
voor zorgen dat de formulering en 
uitvoering van het klimaatbeleid zoveel 
mogelijk losstaan van de 
fossielebrandstoffenindustrie, en 
beperkingen vaststellen ten aanzien van 
de belangenvertegenwoordiging van deze 
industrie. Bovendien moet de Unie 
wereldwijd leiderschap tonen door te 
pleiten voor een non-proliferatieverdrag 
voor fossiele brandstoffen in het kader 
van het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC).

Or. en

Motivering

Een nieuwe overweging. De Europese klimaatwet moet doen wat het Akkoord van Parijs niet 
heeft gedaan - erkennen dat fossiele brandstoffen moeten worden aangepakt en onderkennen 
dat er onverzoenlijke verschillen bestaan tussen de belangen van de 
fossielebrandstoffensector en de publieke belangen om de opwarming van de aarde een halt 
toe te roepen. Daarom moet de klimaatwet ook bescherming bieden tegen de belangen van de 
fossielebrandstoffensector.
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30.9.2020 A9-0162/2020

Amendement 114
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 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.  Uiterlijk op 30 juni 2021 herziet de 
Commissie de relevante wetgeving van de 
Unie om de verwezenlijking van de in lid 1 
van dit artikel vastgestelde doelstelling en 
de in artikel 2, lid 1, genoemde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit mogelijk te 
maken en neemt zij de nodige maatregelen 
in overweging, waaronder de vaststelling 
van wetgevingsvoorstellen, 
overeenkomstig de Verdragen.

2. Uiterlijk op 30 juni 2021 
beoordeelt de Commissie hoe de gehele 
Uniewetgeving die relevant is voor het 
bereiken van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 inzake klimaat en andere 
relevante Uniewetgeving inzake de 
bevordering van de circulaire economie 
en de reductie van de 
broeikasgasemissies, alsmede alle 
financierings- en 
investeringsinstrumenten van de EU en de 
uitvoering daarvan, moeten worden 
gewijzigd om de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde emissiereductiestreefcijfers en de 
in artikel 2, lid 1, vastgestelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, en neemt zij de nodige 
maatregelen, waaronder de vaststelling van 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen. De Commissie beoordeelt met 
name welke opties er zijn om de emissies 
in alle sectoren, met inbegrip van de 
lucht- en scheepvaart, op één lijn te 
brengen met de streefwaarde inzake het 
klimaat voor 2030 en de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit voor 2050 
teneinde de netto-uitstoot uiterlijk in 2050 
tot nul terug te brengen, en dient in 
voorkomend geval wetgevingsvoorstellen 
in bij het Europees Parlement en de Raad. 
De Commissie maakt de nodige middelen 
vrij voor alle investeringen die 
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noodzakelijk zijn om de in dit lid bedoelde 
streefcijfers te bereiken.

Or. en

Motivering

Dit amendement voegt aan de tekst van de ENVI-commissie het volgende toe: alsmede alle 
financierings- en investeringsinstrumenten van de EU en de uitvoering daarvan.


