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1.10.2020 A9-0162/162/rev

Amendment 162/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0162/2020
Jytte Guteland
Den europæiske klimalov
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 192, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 192, stk. 1, og artikel 194, stk. 2,

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/163/rev

Amendment 163/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-Helena 
Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0162/2020
Jytte Guteland
Den europæiske klimalov
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt”19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken.

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt”19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, socialt acceptabel for alle og 
være baseret på solidaritet og samarbejde 
på EU-plan, så ingen lades i stikken.

__________________ __________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 0640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 0640 
final af 11. december 2019.
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1.10.2020 A9-0162/164/rev

Amendment 164/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Andrey Slabakov, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa 
Carrión, Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0162/2020
Jytte Guteland
Den europæiske klimalov
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I EEA's rapport "Trends and 
projections in Europe 2019 — Tracking 
progress towards Europe’s climate and 
energy targets" blev det konkluderet, at de 
nuværende politikker og foranstaltninger 
ikke vil være tilstrækkelige til at nå det 
nuværende mål om at reducere 
drivhusgasemissionerne med 40 % i 
forhold til 1990-niveauet frem til 2030. 
Desuden erklæres det i den 
konsekvensanalyse, der ledsager 
meddelelsen "Stepping up Europe's 2030 
climate ambition - Investing in a climate 
neutral future for the benefit of our 
people", at en forhøjelse af 
ambitionsniveauet til 50 % eller 55 % vil 
føre til vidtrækkende og urimelige 
socioøkonomiske virkninger, navnlig i 
medlemsstater og regioner, som fortsat er 
afhængige af kul. Solidaritetsprincippet, 
som er nedfældet i artikel 194 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF), skal derfor 
respekteres fuldt ud.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/165/rev

Amendment 165/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0162/2020
Jytte Guteland
Den europæiske klimalov
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Når Kommissionen foreslår 
lovgivning på energi- eller klimaområdet, 
bør den være teknologineutral og bør ikke 
udelukke eller undervurdere potentialet 
for forskellige lavemissionsenergikilder, 
såsom atomkraft. Medlemsstaterne bør 
frit kunne vælge deres energimix i forhold 
til deres egne energiressourcer og behov, 
som varierer fra land til land på grund af 
geografiske eller historiske forhold. Mål 
for vedvarende energi bør også tage 
hensyn til disse forskelle og ikke gribe ind 
i nærhedsprincippet og det faktum, at 
landenes energibehov varierer.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/166/rev

Amendment 166/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0162/2020
Jytte Guteland
Den europæiske klimalov
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Europa-Parlamentet har opfordret 
til, at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050, 
og at denne gøres til en europæisk 
succeshistorie33, og Parlamentet har 
erklæret, at der er tale om en klima- og 
miljøkrise34. Det Europæiske Råd nåede i 
sine konklusioner af 12. december 201935 
til enighed om målet om at opnå en 
klimaneutral Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, og det anerkendte også, at det 
er nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, og at omstillingen vil kræve 
betydelige offentlige og private 
investeringer. Det Europæiske Råd 
opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

(11) Europa-Parlamentet har opfordret 
til, at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 
205033.. Det Europæiske Råd nåede i sine 
konklusioner af 12. december 201935 og 
17.-21. juli 2020 til enighed om målet om i 
fællesskab at opnå en klimaneutral Union 
senest i 2050 i overensstemmelse med 
målene i Parisaftalen, og det anerkendte 
også, at det er nødvendigt at indføre en 
befordrende ramme, som vil gavne alle 
medlemsstater på retfærdig vis under 
hensyntagen til deres nationale forhold 
for så vidt angår deres udgangspunkter, 
og som omfatter passende instrumenter, 
incitamenter, støtte og investeringer til at 
sikre en omkostningseffektiv, vellykket og 
retfærdig omstilling, hvilket vil kræve 
betydelige offentlige og private 
investeringer. Det Europæiske Råd 
opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

__________________ __________________
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33 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

33 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).
35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.
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Amendment 167/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0162/2020
Jytte Guteland
Den europæiske klimalov
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

(12) For at leve op til sin forpligtelse 
om at opnå det langfristede 
temperaturmål i Parisaftalen bør Unionen 
ved hjælp af naturlige og teknologiske 
løsninger og ved hjælp af internationale 
markedsmekanismer sigte mod at opnå en 
balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen senest i 2050. Der bør også være 
et særligt fokus på at fremme forskning 
og udvikling angående naturlige og andre 
dræn. Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, herunder regionale og 
lokale myndigheder, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de nødvendige 
foranstaltninger, der træffes på 
medlemsstatsplan for at nå målet på en 
omkostningseffektiv, retfærdig og socialt 
afbalanceret måde, som fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 
jobskabelsen og ikke lader nogen i 
stikken.
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1.10.2020 A9-0162/168/rev

Amendment 168/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-Helena 
Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0162/2020
Jytte Guteland
Den europæiske klimalov
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Af hensyn til retfærdigheden og 
solidariteten og for at støtte 
energiomstillingen i medlemsstater med 
forskellige udgangspunkter bør 
tilstrækkelige EU-støttemekanismer og -
midler, som f.eks. Fonden for Retfærdig 
Omstilling, der er omhandlet i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning 
(EU).../... 1 og andre relevante 
finansieringsmekanismer, øges 
forholdsmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/… af ../../…. om oprettelse af Fonden for 
Retfærdig Omstilling (EUT L ...).


