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1.10.2020 A9-0162/169/rev

Ändringsförslag 169/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
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning erkänns 
klimatförändringarna som en gemensam 
utmaning som kräver gemensamma 
lösningar baserade på en rättvis och 
jämlik omställning. I en anda av rättvisa 
ska varje medlemsstat och varje 
ekonomisk sektor bidra till denna 
utmaning.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/170/rev

Ändringsförslag 170/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, 
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
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja rättvisa och solidaritet 
mellan medlemsstaterna.

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå, nationell nivå, 
regional och lokal nivå, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, för att möjliggöra 
ett gemensamt och hållbart uppnående av 
det klimatneutralitetsmål som anges i punkt 
1, samtidigt som rättvisa, solidaritet, 
global konkurrenskraft och ekonomisk 
utveckling främjas, samt med beaktande 
av social och ekonomisk sammanhållning 
och skydd av utsatta medborgare, 
medlemsstaternas olika ekonomiska 
utgångspunkter, olika industribaser samt 
geografiska överväganden.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/171/rev

Ändringsförslag 171/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
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att fram 
till 2050 uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1. Senast inom sex 
månader efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet ska 
kommissionen se över utvecklingsbanan.

1. Kommissionen ska bedöma olika 
alternativ för att fastställa en vägledande 
utvecklingsbana på unionsnivå för att fram 
till 2050 uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1. Senast inom sex 
månader efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet ska 
kommissionen se över utvecklingsbanan.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/172/rev

Ändringsförslag 172/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, 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
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Solidaritet

1. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska upprätthålla 
solidaritetsprincipen i alla aspekter och i 
alla skeden av uppnåendet av det 
klimatneutralitetsmål som avses i artikel 
2.1 och det utsläppsminskningsmål för 
2030 som avses i artikel 2a, genom att ta 
hänsyn till medlemsstaternas och 
regionernas olika utgångspunkter.
2. Alla lagstiftningsförslag som avses 
i artikel 2.4 ska utarbetas i full 
överensstämmelse med artikel 194 i EUF-
fördraget.
3. Om kommissionen bedömer att en 
medlemsstat inte gör tillräckliga framsteg 
och därför utfärdar en rekommendation 
enligt artikel 6, ska kommissionen föreslå 
lösningar som vid behov skulle kunna 
inbegripa ytterligare tekniskt, innovativt, 
finansiellt eller annat stöd som krävs.
4. Vid behov ska kommissionen 
mobilisera ytterligare stöd och medel 
genom bland annat följande instrument:
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(a) Den moderniseringsfond som 
avses i artikel 10d i direktiv 2003/87/EG.
(b) Den mängd solidariska 
utsläppsrätter som avses i artikel 10.2 b i 
direktiv 2003/87/EG.
(c) Fonden för en rättvis omställning.
(d) Faciliteten för återhämtning och 
resiliens.
(e) InvestEU-programmet.
5. Alla förslag om att öka unionens 
klimatambitioner ska åtföljas av konkreta 
handlingsplaner för stöd och bistånd till 
berörda sektorer och medlemsstater med 
olika utgångspunkter, efter en omfattande 
konsekvensbedömning som inbegriper en 
analys av varje enskild medlemsstat.
6. Under exceptionella 
omständigheter, såsom en folkhälsokris, 
ska kommissionen inom ramen för sin 
bedömning enligt artikel 6, beakta att 
medlemsstaterna får beviljas ett tillfälligt 
undantag från att vidta åtgärder, i linje 
med det klimatneutralitetsmål som avses i 
artikel 2.1, till dess att krisen har avtagit.

Or. en



AM\1214820SV.docx PE658.338v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

1.10.2020 A9-0162/173/rev

Ändringsförslag 173/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
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 
förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 varvid målet är 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1.

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 
förenliga, när så är relevant med 
uppnåendet av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, med det målet […].

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/174/rev

Ändringsförslag 174/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
Artikel 6 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Kommissionen ska, tillsammans 
med rekommendationen och i enlighet 
med solidaritetsprincipen i artikel 194 i 
EUF-fördraget, föreslå lösningar som, 
när så är lämpligt, skulle kunna omfatta 
ytterligare tekniskt, innovativt, finansiellt 
eller annat stöd som krävs.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/175/rev

Ändringsförslag 175/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
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter enligt artikel 3.1 ges till 
kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artikel 3.1 
ska ges till kommissionen tills vidare från 
och med den ….[Publikationsbyrån: 
dagen för denna förordnings 
ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 

utgår
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delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en


