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Ändringsförslag 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
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europeisk klimatlag
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 
192.1,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 
192.1 och artikel 194.2,
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Ändringsförslag 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
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europeisk klimatlag
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I sitt meddelande av den 
11 december 2019 om den gröna given19 
lade kommissionen fram en ny 
tillväxtstrategi som ska ställa om EU till ett 
rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 
av växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Den syftar också till 
att skydda, bevara och förbättra EU:s 
naturkapital och skydda allmänhetens hälsa 
och välbefinnande från miljörelaterade 
risker och effekter. Samtidigt måste 
omställningen vara rättvis och 
inkluderande, och ingen får lämnas utanför.

(1) I sitt meddelande av den 
11 december 2019 om den gröna given19 
lade kommissionen fram en ny 
tillväxtstrategi som ska ställa om EU till ett 
rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 
av växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Den syftar också till 
att skydda, bevara och förbättra EU:s 
naturkapital och skydda allmänhetens hälsa 
och välbefinnande från miljörelaterade 
risker och effekter. Samtidigt måste 
omställningen vara rättvis och 
inkluderande, socialt acceptabel för alla 
och baserad på solidaritet och samarbete 
på unionsnivå, och ingen får lämnas 
utanför.

__________________ __________________
19 Meddelande från kommissionen – Den 
europeiska gröna given, COM(2019) 640 
final av den 11 december 2019.

19 Meddelande från kommissionen – Den 
europeiska gröna given, COM(2019) 640 
final av den 11 december 2019.
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Ändringsförslag 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
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europeisk klimatlag
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I sin rapport Trends and 
projections in Europe 2019 –Tracking 
progress towards Europe’s climate and 
energy targets kommer Europeiska 
miljöbyrån fram till att dagens politik och 
åtgärder inte kommer att räcka för att nå 
det nuvarande målet om att fram till 2030 
minska utsläppen av växthusgaser med 
40 % jämfört med 1990 års nivåer. I den 
konsekvensbedömning som åtföljer 
meddelandet Höjning av Europas 
klimatambition för 2030 – Investering i en 
klimatneutral framtid till förmån för våra 
medborgare anges dessutom att en höjd 
ambitionsnivå till 50 % eller 55 % skulle 
medföra långtgående och orättvisa 
socioekonomiska effekter, särskilt i 
medlemsstater och regioner som alltjämt 
är beroende av kol. Därför måste 
solidaritetsprincipen, som fastställs i 
artikel 194 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
respekteras fullt ut.
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Ändringsförslag 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
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europeisk klimatlag
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) När kommissionen föreslår 
lagstiftning på energi- eller 
klimatområdet bör den förhålla sig 
teknikneutral och inte avfärda eller 
underskatta potentialen i olika 
koldioxidsnåla energikällor, såsom 
kärnenergi. Det bör stå medlemsstaterna 
fritt att välja sin energimix utifrån sina 
egna energiresurser och energibehov, som 
skiljer sig från land till land av 
geografiska eller historiska skäl. Målen 
för användning av förnybar energi bör 
beakta dessa skillnader och bör inte 
inkräkta på subsidiaritetsprincipen och 
det faktum att länders energibehov är 
olika.
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Ändringsförslag 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
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europeisk klimatlag
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och att 
detta ska bli en europeisk 
framgångssaga33,och har även utlyst ett 
klimat- och miljönödläge34. I sina 
slutsatser av den 12 december 201935 
enades Europeiska rådet om målet att 
uppnå en klimatneutral union senast 2050, i 
överensstämmelse med målen i 
Parisavtalet, samtidigt som man konstaterar 
att det är nödvändigt att upprätta ett 
stödjande ramverk och att omställningen 
kommer att kräva betydande offentliga och 
privata investeringar. Europeiska rådet 
uppmanade också kommissionen att 
utarbeta ett förslag till långsiktig strategi 
för unionen snarast möjligt under 2020 så 
att det kan antas av rådet och läggas fram 
för Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050. I sina 
slutsatser av den 12 december 201935 och 
av den 17–21 juli 2020 enades Europeiska 
rådet om målet att gemensamt uppnå en 
klimatneutral union senast 2050, i 
överensstämmelse med målen i 
Parisavtalet, samtidigt som man konstaterar 
att det är nödvändigt att upprätta ett 
stödjande ramverk som gynnar alla 
medlemsstater på ett rättvist sätt med 
beaktande av deras olika nationella 
omständigheter i fråga om 
utgångspunkter och som inbegriper 
adekvata instrument, incitament, 
stödåtgärder och investeringar för att 
säkerställa en kostnadseffektiv, lyckad 
och rättfärdig omställning, vilket kommer 
att kräva betydande offentliga och privata 
investeringar. Europeiska rådet uppmanade 
också kommissionen att utarbeta ett förslag 
till långsiktig strategi för unionen snarast 
möjligt under 2020 så att det kan antas av 
rådet och läggas fram för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.
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__________________ __________________
33 Europaparlamentets resolution av den 
15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given (2019/2956(RSP)).

33 Europaparlamentets resolution av den 
15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given (2019/2956(RSP)).

34 Europaparlamentets resolution av den 
28 november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).
35 Slutsatser som antogs av Europeiska 
rådet vid dess möte den 12 december 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Slutsatser som antogs av Europeiska 
rådet vid dess möte den 12 december 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.
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Ändringsförslag 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
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europeisk klimatlag
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050. Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

(12) För att fullgöra sitt åtagande att 
uppnå Parisavtalets långsiktiga 
temperaturmål bör unionen sträva efter att 
uppnå en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar inom unionen och 
genom internationella 
marknadsmekanismer senast 2050. 
Särskilt fokus bör även läggas på att 
stärka forskning och utveckling i fråga 
om naturliga och andra sänkor. Det 
unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, inklusive 
regionala och lokala myndigheter, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Unionsåtgärder kommer att 
utgöra en viktig del av de åtgärder som 
vidtas på medlemsstatsnivå för att nå 
målet på ett kostnadseffektivt, rättvist och 
socialt balanserat sätt genom att främja 
konkurrenskraft och jobbskapande och 
utan att någon lämnas utanför.
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Ändringsförslag 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
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europeisk klimatlag
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Av rättvise- och solidaritetsskäl, 
och för att hjälpa till med 
energiomvandlingen i medlemsstater med 
olika utgångspunkter, bör tillräckliga 
stödmekanismer och tillräcklig 
finansiering från unionen utökas 
proportionellt, såsom Fonden för en 
rättvis omställning enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) …/…1 och andra 
relevanta finansieringsmekanismer.

Or. en

Motivering

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) …/… av den ... om inrättande av Fonden för 
en rättvis omställning (EUT ...).


