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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 

(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 i hela ekonomin och inom EU på 
ett sådant att de negativa 
socioekonomiska effekterna av 
omställningen till nettonollutsläpp 
åtgärdas snabbt och på ett heltäckande 
sätt och i full överensstämmelse med 
artikel 194 i EUF-fördraget. Detta nya 
klimatmål för unionen för 2030 är ett 
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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 
nettoutsläppsminskningar.

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 
vid behov senast den 30 juni 2021 bedöma 
hur den unionslagstiftning som är relevant 
för att uppnå det målet skulle behöva 
ändras för att uppnå dessa 
nettoutsläppsminskningar.

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

10 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1). 

10 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1). 
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 fram 
till 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, samtidigt som 
hänsyn tas till kraven på en rättvis 
omställning av arbetskraften, på grundval 
av premissen att hållbarhet och 
innovation inom tillverkningsindustrin 
kan stimulera Europas industriella styrka 
inom viktiga marknadssegment och 
därigenom öka tryggheten på 
arbetsmarknaden och tillgången till 
arbetstillfällen av hög kvalitet. 
Förordningen fastställer också ett bindande 
mål för unionen om nettominskning av 
växthusgasutsläppen till 2030. 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a Artikel 2a

Klimatmål för 2030 Klimatmål för 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 nettoutsläppen av 
växthusgaser (utsläpp efter avdrag för 
upptag) med minst 55 % jämfört med 
1990 års nivåer fram till 2030.

1. Kommissionen ska lägga fram ett 
nytt förslag om unionens bindande 
klimatmål för 2030 på grundval av ett 
beslut av Europeiska rådet. 

2. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen se över relevant 
unionslagstiftning för att göra det möjligt 
att uppnå målet i punkt 1 i den här artikeln 
och klimatneutralitetsmålet i artikel 2.1, 
och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

2. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen vid behov bedöma hur 
relevant unionslagstiftning som genomför 
unionens 2030-mål skulle behöva ändras 
för att göra det möjligt att uppnå målet i 
punkt 1 i den här artikeln och 
klimatneutralitetsmålet i artikel 2.1. På 
grundval av denna bedömning ska 
kommissionen utarbeta en plan med 
åtgärder som ska vidtas på unionsnivå för 
att säkerställa att lämpliga resurser 
mobiliseras så att de nödvändiga 
investeringarna kan göras för att få till 
stånd en klimatneutral unionsekonomi. 
Strategin ska omfatta en översyn av 
befintliga kompensationsmekanismer för 
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medlemsstater med lägre inkomster och ta 
hänsyn till den ökade socioekonomiska 
börda som är förknippad med en hög 
klimatambition.
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