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1.10.2020 A9-0162/134/rev

Amendement 134/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew 
Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło, Witold Jan Waszczykowski
namens de ECR-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 

(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 
worden verminderd op een manier 
waarbij de negatieve sociaaleconomische 
effecten van de transitie naar een 
nettonuluitstoot snel en volledig worden 
aangepakt, in volledige overeenstemming 
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Verordening (EU) 2018/1999 en vervangt 
derhalve de in dat punt vastgelegde 
Uniebrede streefcijfers voor 
broeikasgasemissies van de Unie. 
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 netto-
emissiereducties te kunnen 
bewerkstelligen.

met artikel 194 VWEU. 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. 
Daarnaast moet de Commissie, waar 
nodig, uiterlijk op 30 juni 2021 beoordelen 
hoe de  relevante Uniewetgeving ter 
uitvoering van deze doelstelling zou 
moeten worden gewijzigd teneinde die 
netto-emissiereducties te kunnen 
bewerkstelligen.

______________ ______________
9 COM(2020)0562. 9 COM(2020)0562.

10 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2018 inzake de governance van 
de energie-unie en van de klimaatactie, tot 
wijziging van Verordeningen (EG) nr. 
663/2009 en (EG) nr. 715/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU en 2013/30/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 2009/119/EG en (EU) 
2015/652 van de Raad, en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 525/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad (PB L 
328 van 21.12.2018, blz. 1).   

10 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2018 inzake de governance van 
de energie-unie en van de klimaatactie, tot 
wijziging van Verordeningen (EG) nr. 
663/2009 en (EG) nr. 715/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU en 2013/30/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 2009/119/EG en (EU) 
2015/652 van de Raad, en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 525/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad (PB L 
328 van 21.12.2018, blz. 1).   

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/135/rev

Amendement 135/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew 
Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło, Witold Jan Waszczykowski
namens de ECR-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 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie uiterlijk 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 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. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de 
vereiste van een rechtvaardige transitie 
voor de werknemers, met als uitgangspunt 
dat duurzaamheid en innovatie in de 
verwerkende industrie de positie van de 
Europese industrie in belangrijke 
marktsegmenten kunnen versterken en zo 
de zekerheid op de arbeidsmarkt en de 
beschikbaarheid van kwaliteitsbanen 
kunnen vergroten. Zij bevat ook een 
bindend streefcijfer voor de nettoreductie 
van broeikasgasemissies in de Unie voor 
2030. 

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/136/rev

Amendement 136/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Witold Jan Waszczykowski, 
Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło
namens de ECR-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 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis Artikel 2 bis

Klimaatdoelstelling voor 2030 Klimaatdoelstelling voor 2030

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. De Commissie dient een nieuw 
voorstel in over de bindende 
klimaatdoelstelling van de Unie voor 2030 
op basis van een besluit van de Europese 
Raad. 

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, in voorkomend geval, hoe 
Uniewetgeving ter uitvoering van de 
doelstelling van de Unie voor 2030 zou 
moeten worden gewijzigd 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. Op basis van deze beoordeling 
stelt de Commissie een strategie op met 
gedetailleerde maatregelen die op het 
niveau van de Unie moeten worden 
genomen om ervoor te zorgen dat er 
voldoende middelen worden vrijgemaakt 
voor het faciliteren van de investeringen 
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die nodig zijn om de economie van de 
Unie klimaatneutraal te maken. De 
strategie omvat een herziening van de 
bestaande compensatiemechanismen voor 
lidstaten met een lager inkomen en houdt 
rekening met de toegenomen 
sociaaleconomische lasten die gepaard 
gaan met een verhoogde klimaatambitie.

Or. en


