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Amendement 32
Veronika Vrecionová

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD
tot vaststelling van een kader voor de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit en 
tot wijziging van Verordening (EU) 
2018/1999 (Europese klimaatwet)

Voorstel tot verwerping van het voorstel 
van de Commissie voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD
tot vaststelling van een kader voor de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit en 
tot wijziging van Verordening (EU) 
2018/1999 (Europese klimaatwet)
Het voorstel van de Commissie wordt 
verworpen.

Or. en

Motivering

In het Commissievoorstel kon vanzelfsprekend nog geen rekening worden gehouden met de 
gevolgen van de COVID-19-pandemie en de daaropvolgende crisis. De neerwaartse 
economische ontwikkelingen in verschillende sectoren zorgen als zodanig al voor een 
vermindering van broeikasgasemissies, zonder ingrijpen via een wetgevingshandeling. De EU 
moet de crisis eerst te boven komen voordat zij met de Europese klimaatwet een nieuwe 
uitdaging uitgaat.

Zo zijn de landbouw en de voedingsindustrie door de pandemie getroffen. Veel landbouwers 
en levensmiddelenproducenten worden in hun bestaan bedreigd en hebben te maken met 
begrotingsproblemen. Door aanvullende uitdagingen voor hen te creëren, zal het aantal 
faillissementen toenemen.

Amendement 33
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van een kader voor de 

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD tot 
vaststelling van een kader voor een 
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totstandbrenging van klimaatneutraliteit 
en tot wijziging van Verordening (EU) 
2018/1999 (Europese klimaatwet)

rationeel milieubeleid met het oog op de 
coronacrisis
(De verandering van verordening in 
richtlijn is van toepassing op de hele tekst. 
Aanneming ervan houdt overeenkomstige 
wijzigingen in de gehele tekst in.)

Or. en

Amendement 34
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van een kader voor de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit 
en tot wijziging van Verordening (EU) 
2018/1999 (Europese klimaatwet)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van een kader voor de 
totstandbrenging van een onomkeerbare 
en geleidelijke verkleining van de 
ecologische voetafdruk van de Unie en tot 
wijziging van Verordening (EU) 
2018/1999 (Europese klimaatwet)

Or. fr

Amendement 35
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van een kader voor de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit en 
tot wijziging van Verordening (EU) 

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van een kader voor de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit en 
tot wijziging van Verordeningen (EU) 
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2018/1999 (Europese klimaatwet) 2018/1999 en (EU) 2018/841 (Europese 
klimaatwet)

Or. en

Amendement 36
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) De coronacrisis heeft geleid tot een 
wereldwijde noodsituatie en een 
economische recessie van ongekende 
omvang. Op dit moment is het onmogelijk 
een redelijke inschatting te maken van de 
feitelijke omvang van de coronacrisis in 
de afzonderlijke lidstaten en de gevolgen 
voor hun economieën. Daarom moeten de 
EU-lidstaten en de EU-instellingen alle 
bestaande beleidsterreinen herzien, ter 
discussie stellen en, indien nodig, 
aanpassen. Dit geldt ook voor het 
milieubeleid van de EU-lidstaten en de 
EU-instellingen, dat thans bekend is als 
“klimaatbeleid” en uitgaat van op 
modellen gebaseerde worstcasescenario’s 
in de verre toekomst. Het is dringend 
noodzakelijk terug te gaan naar een 
rationeel milieubeleid dat in harmonie 
met respect voor de natuur voor 
economische ontwikkeling, innovatie en 
welvaart zorgt en werkgelegenheid, 
voorzieningszekerheid en gezondheid 
biedt voor de burgers. Tegen deze 
achtergrond moet in gedachten worden 
gehouden dat de lucht-, bodem-, water en 
voedselkwaliteit in de EU-lidstaten met 
hun ontwikkelde economieën al eeuwen 
niet zo goed is geweest en dat de 
levensverwachting constant toeneemt1 bis. 
Een op de mens gericht, rationeel 
milieubeleid houdt in dat het kader van 
een socialemarkteconomie dat vrij 
ondernemerschap, mededinging en 
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innovatie garandeert, niet moet worden 
afgebroken maar in stand moet worden 
gehouden. Dienovereenkomstig moet de 
oorspronkelijke titel “Europese 
klimaatwet” van het voorstel worden 
veranderd in “Richtlijn tot wijziging van 
het kader voor een rationeel milieubeleid 
met het oog op de coronacrisis” en 
moeten de doelstellingen worden 
aangepast zoals uiteengezet in het 
dispositief.
_________________
1 bis Volgens Eurostat is de 
levensverwachting in de EU-lidstaten 
(EU-27) tussen 2002 en 2018 gestegen 
van 77,7 jaar naar 81 jaar.

Or. en

Amendement 37
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 naar eigen zeggen 
een nieuwe groeistrategie vastgesteld die 
de Unie moet omvormen tot een 
rechtvaardige en welvarende samenleving, 
met een moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De strategie van de 
Commissie moet echter opnieuw worden 
beoordeeld. In haar mededelingen 
COM(2019) 285 van 18 juni 2019 en 
COM(2020) 21 van 14 januari 2020 
verklaarde de Commissie zelf dat om de 
doelstellingen tegen 2030 te halen extra 
investeringen van jaarlijks 260 miljard 
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overgelaten. EUR nodig zijn19 bis, terwijl nog strengere 
doelstellingen in de zin van de 
zogenaamde “Green Deal” zelfs nog meer 
investeringen zouden vereisen, namelijk: 
“Het in de Europese Green Deal 
aangekondigde plan om de doelstelling 
van de EU op te trekken voor verdere 
reductie van de uitstoot van 
broeikasgassen tegen 2030 zal tot nog 
grotere investeringsbehoeften leiden. Uit 
de diepgaande analyse ter ondersteuning 
van de strategische langetermijnvisie van 
de Commissie voor een klimaatneutrale 
economie in de EU is reeds gebleken dat 
de transformatie tot een koolstofarme 
economie tegen 2040 bijkomende 
investeringen ten belope van 2 % van het 
bbp kan vereisen. Dit moet mogelijkerwijs 
worden vervroegd om reeds tegen 2030 
een hogere ambitie te verwezenlijken.”19 ter 
Voorts zal de economische productie in 
2020 naar schatting van de Commissie als 
gevolg van de coronacrisis met ten minste 
7 % dalen19 quater. Gelet op de eigen 
beoordelingen van de Commissie is 
duidelijk dat het huidige “klimaatbeleid” 
financieel volledig uit de hand zou lopen. 
Bovendien beoogt de Commissie het 
natuurlijk kapitaal van de Unie te 
beschermen, te behouden en te verbeteren, 
en de gezondheid en het welzijn van de 
burgers te beschermen tegen 
milieugerelateerde risico’s en effecten.

_________________ _________________
19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.

19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.
19 bis Mededeling van de Commissie – 
Samen een succes maken van de energie-
unie en van klimaatactie – De grondslag 
voor een geslaagde energietransitie 
(COM(2019) 285) van 18 juni 2019 en 
mededeling van de Commissie – 
Investeringsplan voor een duurzaam 
Europa Investeringsplan voor de 
Europese Green Deal (COM(2020) 21) 
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van 14 januari 2020.
19 ter Mededeling van de Commissie – 
Investeringsplan voor een duurzaam 
Europa Investeringsplan voor de 
Europese Green Deal (COM(2020) 21) 
van 14 januari 2020.
19 quater Europese economische prognose, 
voorjaar 2020.

Or. en

Amendement 38
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 
overgelaten.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer zouden 
mogen worden uitgestoten en de 
economische groei zou moeten zijn 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten zonder de economische 
groei en de werkgelegenheid in gevaar te 
brengen. Deze transitie moet bovendien 
rechtvaardig en inclusief zijn: niemand 
mag aan zijn lot worden overgelaten, met 
inbegrip van stedelijke, plattelands-, 
eiland- en berggebieden of -
gemeenschappen.

_________________ _________________
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19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.

19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.

Or. it

Amendement 39
Balázs Hidvéghi

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 
overgelaten.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 
overgelaten. Desalniettemin moet bij deze 
transitie worden gezorgd voor evenwicht 
tussen de drie dimensies van 
duurzaamheid, namelijk de sociale 
dimensie, de milieudimensie en de 
economische dimensie.

_________________ _________________
19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.

19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.
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Or. en

Amendement 40
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 
overgelaten.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 
overgelaten, met name in de plattelands-, 
berg- en ultraperifere gebieden.

_________________ _________________
19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.

19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.

Or. fr

Amendement 41
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 
overgelaten.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn, 
met bijzondere aandacht voor inwoners 
van plattelands- en afgelegen gebieden, 
zodat niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten.

_________________ _________________
19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.

19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.

Or. en

Amendement 42
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
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welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 
overgelaten.

welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 
overgelaten, waarbij ook bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
plattelandsgebieden.

_________________ _________________
19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.

19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.

Or. en

Amendement 43
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
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beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 
overgelaten.

beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 
overgelaten, met name inwoners van 
plattelandsgebieden.

_________________ _________________
19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.

19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.

Or. en

Amendement 44
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 
overgelaten.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 
overgelaten, ook niet in 
plattelandsgebieden.
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_________________ _________________
19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.

19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.

Or. fr

Amendement 45
Mazaly Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De crisis die is teweeggebracht 
door de COVID-19-pandemie kan 
aanzienlijke gevolgen hebben voor 
bepaalde doelstellingen en instrumenten 
die deel uitmaken van de Europese Green 
Deal. Gelet hierop moet de Commissie 
periodiek verslag doen en een 
gedetailleerde evaluatie uitvoeren van de 
gevolgen van de economische crisis voor 
de doelstellingen van alle 
wetgevingsinitiatieven die in het kader 
van de Green Deal in gang worden gezet.

Or. es

Amendement 46
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de 
gevolgen van de opwarming van de aarde 
met 1,5 °C ten opzichte van de pre-
industriële niveaus en de daarmee verband 

(2) Het is belangrijk erop te wijzen dat 
de Intergouvernementele Werkgroep 
inzake klimaatverandering (IPCC) wordt 
beïnvloed door zijn eigen politieke 
agenda. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het 
speciaal verslag van de IPCC over de 
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houdende mondiale 
broeikasgasemissietrajecten20 biedt een 
sterke wetenschappelijke basis voor het 
aanpakken van de klimaatverandering en 
illustreert de noodzaak om de klimaatactie 
op te voeren. In het verslag wordt 
bevestigd dat de emissie van 
broeikasgassen dringend moet worden 
verminderd en dat de klimaatopwarming 
tot 1,5 °C moet worden beperkt, met name 
om de kans op extreme 
weersomstandigheden te verkleinen. In het 
Global Assessment Report 201921 van het 
Intergouvernementeel Platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten (IPBES) werd 
aangetoond dat de biodiversiteit er 
wereldwijd op achteruitgaat en dat de 
klimaatverandering de op twee na 
belangrijkste oorzaak van het verlies van 
biodiversiteit is22.

gevolgen van de opwarming van de aarde 
met 1,5 °C ten opzichte van de pre-
industriële niveaus en de daarmee verband 
houdende mondiale 
broeikasgasemissietrajecten20. Volgens dit 
verslag moet de emissie van 
broeikasgassen dringend worden 
verminderd om de stijging van de 
temperatuur te beperken tot 1,5 °C en om 
de kans op extreme weersomstandigheden 
te verkleinen. Deze conclusies zijn in 
twijfel getrokken door de Europese 
klimaatverklaring van 18 oktober 2019 die 
door meer dan 500 wetenschappers is 
ondertekend20 bis die geen noodsituatie op 
het gebied van klimaat zien zoals die door 
het Europees Parlement is afgekondigd op 
28 oktober 201920 ter. In het Global 
Assessment Report 201921 van het 
Intergouvernementeel Platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten (IPBES) wordt 
daarentegen opgemerkt dat de 
biodiversiteit er wereldwijd op 
achteruitgaat en dat de klimaatverandering 
de op twee na belangrijkste oorzaak van 
het verlies van biodiversiteit is22.

_________________ _________________
20 Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner 
H.-O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P. R., 
Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., 
Pidcock, R., Connors, S., Matthews, 
J. B. R., Chen, Y., Zhou, X., Gomis, M. I, 
Lonnoy, E., Maycock, T., Tignor, M., en 
Waterfield, T. (red.), “Global Warming of 
1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty”, IPCC, 2018.

20 Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner 
H.-O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P. R., 
Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., 
Pidcock, R., Connors, S., Matthews, 
J. B. R., Chen, Y., Zhou, X., Gomis, M. I, 
Lonnoy, E., Maycock, T., Tignor, M., en 
Waterfield, T. (red.), “Global Warming of 
1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty”, IPCC, 2018.
20 bis https://clintel.nl/wp-
content/uploads/2019/10/European-
Climate-Declaration-Oslo-18-October-
2019.pdf 
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20 ter P9_TA(2019)0078 Resolutie van het 
Europees Parlement van 28 november 
2019 over de noodsituatie op het gebied 
van klimaat en milieu (2019/2930 (RSP)).

21 Global Assessment on Biodiversity and 
Ecosystem Services, IPBES, 2019.

21 Global Assessment on Biodiversity and 
Ecosystem Services, IPBES, 2019.

22 Het Europees Milieuagentschap, “Het 
Europese milieu – stand van zaken en 
vooruitzichten 2020”, Publicatiebureau van 
de EU, Luxemburg, 2019.

22 Het Europees Milieuagentschap, “Het 
Europese milieu – stand van zaken en 
vooruitzichten 2020”, Publicatiebureau van 
de EU, Luxemburg, 2019.

Or. en

Amendement 47
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de 
gevolgen van de opwarming van de aarde 
met 1,5 °C ten opzichte van de pre-
industriële niveaus en de daarmee verband 
houdende mondiale 
broeikasgasemissietrajecten20 biedt een 
sterke wetenschappelijke basis voor het 
aanpakken van de klimaatverandering en 
illustreert de noodzaak om de klimaatactie 
op te voeren. In het verslag wordt 
bevestigd dat de emissie van 
broeikasgassen dringend moet worden 
verminderd en dat de klimaatopwarming 
tot 1,5 °C moet worden beperkt, met name 
om de kans op extreme 
weersomstandigheden te verkleinen. In het 
Global Assessment Report 201921 van het 
Intergouvernementeel Platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten (IPBES) werd 
aangetoond dat de biodiversiteit er 
wereldwijd op achteruitgaat en dat de 
klimaatverandering de op twee na 

(2) Het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de 
gevolgen van de opwarming van de aarde 
met 1,5 °C ten opzichte van de pre-
industriële niveaus en de daarmee verband 
houdende mondiale 
broeikasgasemissietrajecten20 biedt een 
sterke wetenschappelijke basis voor het 
aanpakken van de klimaatverandering en 
illustreert de noodzaak om de klimaatactie 
op te voeren. In het verslag wordt 
bevestigd dat de emissie van 
broeikasgassen dringend moet worden 
verminderd en dat de klimaatopwarming 
tot 1,5 °C moet worden beperkt, met name 
om de kans op extreme 
weersomstandigheden te verkleinen. In het 
Global Assessment Report 201921 van het 
Intergouvernementeel Platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten (IPBES) werd 
benadrukt dat duurzaam gebruik van de 
natuur van levensbelang zal zijn voor de 
aanpassing aan en de beperking van 
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belangrijkste oorzaak van het verlies van 
biodiversiteit is22.

gevaarlijke antropogene tussenkomst in 
het klimaatsysteem en werd aangetoond 
dat de biodiversiteit er wereldwijd op 
achteruitgaat en dat de klimaatverandering 
de op twee na belangrijkste oorzaak van 
het verlies van biodiversiteit is22.

_________________ _________________
20 Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner 
H.-O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P. R., 
Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., 
Pidcock, R., Connors, S., Matthews, 
J. B. R., Chen, Y., Zhou, X., Gomis, M. I, 
Lonnoy, E., Maycock, T., Tignor, M., en 
Waterfield, T. (red.), “Global Warming of 
1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty”, IPCC, 2018.

20 Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner 
H.-O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P. R., 
Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., 
Pidcock, R., Connors, S., Matthews, 
J. B. R., Chen, Y., Zhou, X., Gomis, M. I, 
Lonnoy, E., Maycock, T., Tignor, M., en 
Waterfield, T. (red.), “Global Warming of 
1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty”, IPCC, 2018.

21 Global Assessment on Biodiversity and 
Ecosystem Services, IPBES, 2019.

21 Global Assessment on Biodiversity and 
Ecosystem Services, IPBES, 2019.

22 Het Europees Milieuagentschap, “Het 
Europese milieu – stand van zaken en 
vooruitzichten 2020”, Publicatiebureau van 
de EU, Luxemburg, 2019.

22 Het Europees Milieuagentschap, “Het 
Europese milieu – stand van zaken en 
vooruitzichten 2020”, Publicatiebureau van 
de EU, Luxemburg, 2019.

Or. en

Amendement 48
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de 
gevolgen van de opwarming van de aarde 
met 1,5 °C ten opzichte van de pre-
industriële niveaus en de daarmee verband 

(2) Het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de 
gevolgen van de opwarming van de aarde 
met 1,5 °C ten opzichte van de pre-
industriële niveaus en de daarmee verband 
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houdende mondiale 
broeikasgasemissietrajecten20 biedt een 
sterke wetenschappelijke basis voor het 
aanpakken van de klimaatverandering en 
illustreert de noodzaak om de klimaatactie 
op te voeren. In het verslag wordt 
bevestigd dat de emissie van 
broeikasgassen dringend moet worden 
verminderd en dat de klimaatopwarming 
tot 1,5 °C moet worden beperkt, met name 
om de kans op extreme 
weersomstandigheden te verkleinen. In het 
Global Assessment Report 201921 van het 
Intergouvernementeel Platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten (IPBES) werd 
aangetoond dat de biodiversiteit er 
wereldwijd op achteruitgaat en dat de 
klimaatverandering de op twee na 
belangrijkste oorzaak van het verlies van 
biodiversiteit is22.

houdende mondiale 
broeikasgasemissietrajecten20 biedt een 
sterke wetenschappelijke basis voor het 
aanpakken van de klimaatverandering en 
illustreert de noodzaak om de klimaatactie 
op te voeren. In het verslag wordt 
bevestigd dat de emissie van 
broeikasgassen dringend moet worden 
verminderd en dat de klimaatopwarming 
tot 1,5 °C moet worden beperkt, met name 
om de kans op extreme 
weersomstandigheden te verkleinen. In het 
Global Assessment Report 201921 van het 
Intergouvernementeel Platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten (IPBES) werd 
aangetoond dat de biodiversiteit er 
wereldwijd op achteruitgaat en dat de 
klimaatverandering de op twee na 
belangrijkste oorzaak van het verlies van 
biodiversiteit en ecosystemen is22.

_________________ _________________
20 Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner 
H.-O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P. R., 
Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., 
Pidcock, R., Connors, S., Matthews, 
J. B. R., Chen, Y., Zhou, X., Gomis, M. I, 
Lonnoy, E., Maycock, T., Tignor, M., en 
Waterfield, T. (red.), “Global Warming of 
1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty”, IPCC, 2018.

20 Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner 
H.-O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P. R., 
Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., 
Pidcock, R., Connors, S., Matthews, 
J. B. R., Chen, Y., Zhou, X., Gomis, M. I, 
Lonnoy, E., Maycock, T., Tignor, M., en 
Waterfield, T. (red.), “Global Warming of 
1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty”, IPCC, 2018.

21 Global Assessment on Biodiversity and 
Ecosystem Services, IPBES, 2019.

21 Global Assessment on Biodiversity and 
Ecosystem Services, IPBES, 2019.

22 Het Europees Milieuagentschap, “Het 
Europese milieu – stand van zaken en 
vooruitzichten 2020”, Publicatiebureau van 
de EU, Luxemburg, 2019.

22 Het Europees Milieuagentschap, “Het 
Europese milieu – stand van zaken en 
vooruitzichten 2020”, Publicatiebureau van 
de EU, Luxemburg, 2019.

Or. en
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Amendement 49
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De formule van Kaya, die de IPCC 
gebruikt om de ontwikkeling van de CO2-
uitstoot te analyseren, laat duidelijk zien 
dat de uitstoot van CO2 afhankelijk is van 
de levensstandaard, de energie-intensiteit 
van het bbp en het CO2-gehalte van 
energie. Het is niet realistisch om 
zogenaamde “klimaatneutraliteit” te 
bereiken door enkel de energie-intensiteit 
of het CO2-gehalte van energie te 
verlagen, aangezien deze doelstelling een 
enorme vermindering van het bbp zou 
vergen.

Or. en

Amendement 50
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een vaste langetermijndoelstelling 
is van cruciaal belang om bij te dragen tot 
de economische en maatschappelijke 
transformatie, de werkgelegenheid, de 
groei en de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, en om op billijke en 
kosteneffectieve wijze te evolueren in de 
richting van de temperatuurdoelstelling 
van de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering van 2015, die is 
gesloten na afloop van de 21e Conferentie 
van de partijen bij het Raamverdrag van 
de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (de “Overeenkomst 

Schrappen
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van Parijs”).

Or. en

Amendement 51
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een vaste langetermijndoelstelling 
is van cruciaal belang om bij te dragen tot 
de economische en maatschappelijke 
transformatie, de werkgelegenheid, de 
groei en de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, en om op billijke en 
kosteneffectieve wijze te evolueren in de 
richting van de temperatuurdoelstelling van 
de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering van 2015, die is 
gesloten na afloop van de 21e Conferentie 
van de partijen bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (de “Overeenkomst 
van Parijs”).

(3) Een vaste langetermijndoelstelling 
is van cruciaal belang om bij te dragen tot 
de economische en maatschappelijke 
transformatie, de werkgelegenheid, de 
groei en de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, en om op billijke en 
kosteneffectieve wijze te zorgen voor een 
transitie in de richting van de 
temperatuurdoelstelling van de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering van 2015, die is 
gesloten na afloop van de 21e Conferentie 
van de partijen bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (de “Overeenkomst 
van Parijs”).

Or. en

Amendement 52
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een vaste langetermijndoelstelling 
is van cruciaal belang om bij te dragen tot 
de economische en maatschappelijke 
transformatie, de werkgelegenheid, de 
groei en de verwezenlijking van de 

(3) Een vaste langetermijndoelstelling 
is van cruciaal belang om bij te dragen tot 
de economische en maatschappelijke 
transformatie, het behoud van de 
werkgelegenheid en het scheppen van 
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duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, en om op billijke en 
kosteneffectieve wijze te evolueren in de 
richting van de temperatuurdoelstelling van 
de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering van 2015, die is 
gesloten na afloop van de 21e Conferentie 
van de partijen bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (de “Overeenkomst 
van Parijs”).

banen, de groei en de verwezenlijking van 
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties, en om op billijke 
en kosteneffectieve wijze te evolueren in 
de richting van de temperatuurdoelstelling 
van de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering van 2015, die is 
gesloten na afloop van de 21e Conferentie 
van de partijen bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (de “Overeenkomst 
van Parijs”).

Or. fr

Amendement 53
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering belangrijk is24 en 
dat de geldstromen in lijn moeten worden 
gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.

(4) Het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (de “Overeenkomst 
van Parijs”) is ondertekend door de EU-
lidstaten en de EU als supranationale 
organisatie en heeft dientengevolge en op 
grond van de nationaal bepaalde 
bijdragen die in dit kader zijn ingediend, 
een bindende werking die onder andere in 
Verordening (EU) 2018/1999 is 
weerspiegeld. De Overeenkomst van Parijs 
omvat de doelstelling op lange termijn om 
de wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23, ondanks 
het voortdurende wetenschappelijke debat 
met verschillende standpunten over de 
oorzaken van de klimaatverandering. De 
vereiste van de Overeenkomst van Parijs 
om geldstromen te gebruiken om 
broeikasgasemissies terug te dringen en in 
overeenstemming te brengen met 
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klimaatbestendige ontwikkeling25 moet 
worden vervangen door een rationeel 
milieubeleid dat gebaseerd is op met name 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
die al miljoenen jaren gaande is.

_________________ _________________
23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.
25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

Or. en

Amendement 54
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering belangrijk is24 en 
dat de geldstromen in lijn moeten worden 
gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om ernaar 
te streven de wereldwijde 
temperatuurstijging tot 1,5 °C boven het 
pre-industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering belangrijk is24, met 
name in de landbouw, waar agro-
ecologische oplossingen moeten worden 
toegepast, niet alleen voor aanpassing aan 
en beperking van de klimaatverandering, 
maar ook om de productiviteit en de 
winstgevendheid in stand te houden en 
tegelijkertijd de veerkracht en de 
voedselzekerheid in de EU te versterken, 
en dat de geldstromen in lijn moeten 
worden gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25. Als algemeen kader voor 
het eerlijke aandeel dat de Unie op zich 
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moet nemen in de wereldwijde inspanning 
om de wereldwijde temperatuurstijging te 
beperken tot 1,5 °C, moet de Europese 
klimaatwet ervoor zorgen dat zowel de 
Unie als de lidstaten hun volledige 
bijdrage leveren aan de verwezenlijking 
van die drie langetermijndoelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs.

_________________ _________________
23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

Or. en

Motivering

Agro-ecologische landbouwtechnieken zijn gebaseerd op een hoge biodiversiteit, 
benaderingen zonder monocultuur waarbij onder andere bij de bodemvorming koolstof wordt 
opgeslagen: microbiota in de bodem gebruiken organisch materiaal en koolstof van 
wortelexsudaten om bodemdeeltjes met humus te bedekken (lange keten complexe 
koolwaterstoffen). Hierdoor zijn gewassen beter bestand tegen extreem weer: lange wortels in 
diepere, goed gedraineerde toplagen. Door vakgenoten getoetste metaonderzoeken tonen aan 
dat het beoefenen van agro-ecologische technieken de productiviteit en de winstgevendheid 
verhoogt. Zie J.D. van der Ploeg et al, 2019, Economic potential of agroecology: Empirical 
evidence from Europe.

Amendement 55
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
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overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering belangrijk is24 en 
dat de geldstromen in lijn moeten worden 
gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.

overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering, die strategische 
sectoren zoals de landbouw en 
voedselsystemen treft, belangrijk is24 en 
dat de geldstromen in lijn moeten worden 
gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.

_________________ _________________
23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

Or. en

Amendement 56
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering belangrijk is24 en 
dat de geldstromen in lijn moeten worden 
gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering, door onze 
veerkracht te versterken zonder daarbij de 
voedselproductie in gevaar te brengen, 
belangrijk is24 en dat de geldstromen in lijn 
moeten worden gebracht met een traject 
naar broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.

_________________ _________________
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23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

Or. fr

Amendement 57
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering belangrijk is24 en 
dat de geldstromen in lijn moeten worden 
gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering belangrijk is24, 
zonder dat de voedselproductie of de hele 
landbouwsector in gevaar wordt gebracht 
of bedreigd en dat de geldstromen in lijn 
moeten worden gebracht met een traject 
naar broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.

_________________ _________________
23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

Or. it
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Amendement 58
Balázs Hidvéghi

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering belangrijk is24 en 
dat de geldstromen in lijn moeten worden 
gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering belangrijk is24 en 
dat de geldstromen in lijn moeten worden 
gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25, op zodanige wijze dat de 
voedselzekerheid niet wordt bedreigd.

_________________ _________________
23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

Or. en

Motivering

In de Overeenkomst wordt erkend dat het waarborgen van de voedselzekerheid een 
fundamentele prioriteit is. De COVID-19-crisis heeft aangetoond dat de landbouw een 
strategische sector is die onze burgers voedselzekerheid biedt.

Amendement 59
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering belangrijk is24 en 
dat de geldstromen in lijn moeten worden 
gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering op zodanige wijze 
dat de voedselproductie niet in gevaar 
wordt gebracht, belangrijk is24 en dat de 
geldstromen in lijn moeten worden 
gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.

_________________ _________________
23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

Or. en

Amendement 60
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 



PE652.514v01-00 28/160 AM\1206211NL.docx

NL

de klimaatverandering belangrijk is24 en 
dat de geldstromen in lijn moeten worden 
gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.

de klimaatverandering op zodanige wijze 
dat de voedselproductie niet in gevaar 
wordt gebracht, belangrijk is24 en dat de 
geldstromen in lijn moeten worden 
gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.

_________________ _________________
23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

Or. en

Amendement 61
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Michal Wiezik, Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering belangrijk is24 en 
dat de geldstromen in lijn moeten worden 
gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering belangrijk is24 en 
dat de geldstromen in lijn moeten worden 
gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25. Bovendien is gebleken dat 
de Europese Unie door de 
klimaatverandering en de wereldwijde 
temperatuurstijging de afgelopen jaren 
gevoeliger is geworden voor 
verwoestijning.
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_________________ _________________
23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

Or. en

Motivering

Verwoestijning is een toenemende dreiging in de Europese Unie, zoals ook vermeld in verslag 
nr. 33/2018 van de Europese Rekenkamer.

Amendement 62
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Met het klimaatbeleid van de Unie 
en de lidstaten moet ernaar worden 
gestreefd de bevolking, de planeet, het 
welzijn, de welvaart, de gezondheid, de 
voedselsystemen, de integriteit van 
ecosystemen en de biodiversiteit te 
beschermen tegen de dreiging van de 
klimaatverandering, in het kader van de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en met het oog op de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Overeenkomst 
van Parijs. Het klimaatbeleid moet 
eveneens de welvaart maximaliseren 
binnen de grenzen van onze planeet, de 
veerkracht vergroten en de kwetsbaarheid 
van de samenleving voor de 
klimaatverandering verminderen.

(5) Het zogenaamde klimaatbeleid van 
de lidstaten en de Unie is gebaseerd op de 
veronderstelling dat het mogelijk is het 
klimaat te “beschermen”, waarbij de 
gerechtvaardigde en noodzakelijke 
maatregelen tegen milieuverontreiniging 
vaak worden verward met of gelijkgesteld 
aan de bescherming van het klimaat. Dit 
beleid moet erop gericht zijn de 
maatschappij, de bevolking, de 
gezondheid, de voedselsystemen, de 
integriteit van ecosystemen en de 
biodiversiteit te beschermen door welzijn, 
welvaart en economische ontwikkeling te 
verspreiden door hun vermogen tot 
aanpassing aan de klimaatverandering te 
versterken.

Or. en

Amendement 63
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Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Met het klimaatbeleid van de Unie 
en de lidstaten moet ernaar worden 
gestreefd de bevolking, de planeet, het 
welzijn, de welvaart, de gezondheid, de 
voedselsystemen, de integriteit van 
ecosystemen en de biodiversiteit te 
beschermen tegen de dreiging van de 
klimaatverandering, in het kader van de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en met het oog op de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs. Het klimaatbeleid moet eveneens de 
welvaart maximaliseren binnen de grenzen 
van onze planeet, de veerkracht vergroten 
en de kwetsbaarheid van de samenleving 
voor de klimaatverandering verminderen.

(5) Met het klimaatbeleid van de Unie 
en de lidstaten moet ernaar worden 
gestreefd de bevolking, de planeet, het 
welzijn, de welvaart, de gezondheid, de 
landbouw van de Unie en de 
voedselsystemen, de integriteit van 
ecosystemen en de biodiversiteit te 
beschermen tegen de dreiging van de 
klimaatverandering, in het kader van de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en met het oog op de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs. Het klimaatbeleid moet eveneens de 
welvaart maximaliseren binnen de grenzen 
van onze planeet, de veerkracht vergroten 
en de kwetsbaarheid van de samenleving 
voor de klimaatverandering verminderen. 
Met de juiste financiële en technologische 
ondersteuning kunnen de land- en 
bosbouwsector, met name dankzij hun 
vermogen om CO2 op te slaan, integraal 
deel uitmaken van de oplossing om de 
doelstellingen van de Unie waar te maken.

Or. fr

Amendement 64
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Met het klimaatbeleid van de Unie 
en de lidstaten moet ernaar worden 
gestreefd de bevolking, de planeet, het 
welzijn, de welvaart, de gezondheid, de 
voedselsystemen, de integriteit van 
ecosystemen en de biodiversiteit te 

(5) Met het klimaatbeleid van de Unie 
en de lidstaten moet ernaar worden 
gestreefd de bevolking, de planeet, het 
welzijn, de welvaart, de gezondheid, de 
voedselsystemen, de plattelandsgebieden, 
de bosbouw, de integriteit van ecosystemen 
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beschermen tegen de dreiging van de 
klimaatverandering, in het kader van de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en met het oog op de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs. Het klimaatbeleid moet eveneens de 
welvaart maximaliseren binnen de grenzen 
van onze planeet, de veerkracht vergroten 
en de kwetsbaarheid van de samenleving 
voor de klimaatverandering verminderen.

en de biodiversiteit te beschermen tegen de 
dreiging van de klimaatverandering, in het 
kader van de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling en met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs. Het 
klimaatbeleid moet eveneens de welvaart 
maximaliseren binnen de grenzen van onze 
planeet, de veerkracht vergroten en de 
kwetsbaarheid van de samenleving voor de 
klimaatverandering verminderen.

Or. en

Amendement 65
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Met het klimaatbeleid van de Unie 
en de lidstaten moet ernaar worden 
gestreefd de bevolking, de planeet, het 
welzijn, de welvaart, de gezondheid, de 
voedselsystemen, de integriteit van 
ecosystemen en de biodiversiteit te 
beschermen tegen de dreiging van de 
klimaatverandering, in het kader van de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en met het oog op de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs. Het klimaatbeleid moet eveneens de 
welvaart maximaliseren binnen de grenzen 
van onze planeet, de veerkracht vergroten 
en de kwetsbaarheid van de samenleving 
voor de klimaatverandering verminderen.

(5) Met het klimaatbeleid van de Unie 
en de lidstaten moet ernaar worden 
gestreefd de bevolking, de planeet, het 
welzijn, de welvaart, de gezondheid, de 
landbouw en de voedselsystemen, de 
integriteit van ecosystemen en de 
biodiversiteit te beschermen tegen de 
dreiging van de klimaatverandering, in het 
kader van de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling en met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs. Het 
klimaatbeleid moet eveneens de welvaart 
maximaliseren binnen de grenzen van onze 
planeet, de veerkracht vergroten en de 
kwetsbaarheid van de samenleving voor de 
klimaatverandering verminderen.

Or. en

Amendement 66
Michal Wiezik
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Er moet worden gezocht naar 
synergieën tussen verschillende 
doelstellingen. Daarom moeten grotere 
gebieden met koolstofrijke ecosystemen 
zoals oerbossen en primaire bossen, 
veengronden, graslanden, waterrijke 
gebieden, mangroves en zeegrasvelden 
strikt worden beschermd1 bis. Maatregelen 
van de EU om emissies te verminderen 
mogen niet leiden tot ontbossing of tot 
melding van hogere emissies door 
landgebruik via het UNFCCC of derde of 
EU-landen, en er moet een concrete 
doelstelling van nettoverwijderingen door 
natuurlijke koolstofputten worden 
voorgesteld.
_________________
1 bis EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030: 
De natuur terug in ons leven brengen 
(COM(2020) 380).

Or. en

Amendement 67
Mazaly Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De acties van de Unie op 
klimaatgebied moeten worden uitgevoerd 
met het doel de economische 
levensvatbaarheid van strategische 
sectoren niet in gevaar te brengen. Het 
waarborgen van de productie van 
levensmiddelen en de voedselveiligheid in 
alle lidstaten is een van de prioriteiten van 
de Unie. De Commissie dient uiterlijk op 
1 januari 2021 een gedetailleerde 
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beoordeling te publiceren van de effecten 
die de Europese klimaatwet heeft op de 
veerkracht en het concurrentievermogen 
van de landbouwsector in de Unie.

Or. es

Amendement 68
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de 
productie en het verbruik van energie van 
grote invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

(6) De totstandbrenging van 
klimaatbestendigheid moet door alle 
lidstaten worden nagestreefd. Ook de 
digitale transformatie, technologische 
innovatie en onderzoek en ontwikkeling 
zijn belangrijke factoren bij de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatbestendigheid.

Or. en

Amendement 69
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de 
productie en het verbruik van energie van 
grote invloed zijn op de emissie van 

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit, volgens het beginsel 
dat de vervuiler betaalt. Bovendien mag 
de veiligheid, voorzieningszekerheid en 
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broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

betaalbaarheid van het energiestelsel niet 
in gevaar worden gebracht. Ook de 
digitale transformatie, technologische 
innovatie en onderzoek en ontwikkeling 
zijn belangrijke factoren bij de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit.

Or. it

Amendement 70
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de 
productie en het verbruik van energie van 
grote invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

(6) Voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, met name door uiterlijk in 2040 de 
uitstoot van broeikasgassen tot nul terug 
te brengen, is het noodzakelijk dat alle 
economische sectoren, snel hun uitstoot 
terugbrengen tot vrijwel nul. Aangezien 
de productie en het verbruik van energie 
van grote invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de transformatie en 
decarbonisatie van de vervoers- en 
voedselsystemen van de Unie, haar 
energievoorziening en haar industrieën, 
alsmede de digitale transformatie, 
technologische innovatie en onderzoek en 
ontwikkeling zijn belangrijke factoren bij 
de verwezenlijking van de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit.

Hoge emissies in de landbouw en 
bosbouw komen in het bijzonder voort uit 
directe en indirecte verandering in 
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landgebruik waardoor koolstofputten 
worden verwoest als gevolg van ingebedde 
ontbossing die verband houdt met soja die 
wordt gebruik als veevoeder in de Unie, 
en palmolie of hout dat in de Unie voor 
energieopwekking wordt gebruikt. Hoewel 
bepaalde broeikasgasemissies van de 
landbouw onvermijdelijk zijn, moet de 
Unie haar uitstoot van broeikasgassen zo 
ver mogelijk terugdringen door de schaal 
van de veehouderij aan te passen, zich 
aanpassen aan de beschikbare middelen 
op het gebied van intern geproduceerd 
veevoeder en weilanden en aan de 
behoeften op het gebied van 
voedselzekerheid in de Unie.
De Unie en de lidstaten zullen ambitieuze 
en samenhangende regelgevingskaders 
moeten vaststellen om ervoor te zorgen 
dat alle sectoren van de economie 
bijdragen aan de klimaatdoelstellingen 
van de Unie. Alle technologische 
oplossingen die breed worden ingevoerd, 
moeten duurzaam zijn en in 
overeenstemming zijn met het 
voorzorgsbeginsel zonder negatieve 
sociale of milieueffecten en zonder 
afhankelijkheid van invoer of financiële 
afhankelijkheid te creëren.

Or. en

Amendement 71
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de productie 
en het verbruik van energie van grote 
invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de productie 
en het verbruik van energie van grote 
invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
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duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit. 
Bovendien moet bijzonder aandacht 
worden besteed aan het vervangen van 
materialen met een hoog aandeel fossiele 
brandstoffen door hernieuwbare en 
biogebaseerde materialen afkomstig van 
de bosbouw en de landbouw, twee 
sectoren die zowel koolstofuitstoters als 
koolstofputten zijn, en door koolstofarme 
materialen.

Or. en

Motivering

De vervanging van fossiele materialen door hernieuwbare, biogebaseerde en koolstofarme 
materialen is cruciaal voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit. Materialen en 
industrieproducten zijn goed voor 23 % van de CO2-uitstoot in verband met de finale 
binnenlandse vraag naar producten. Aangezien de finale binnenlandse vraag naar producten 
77 % uitmaakt van de totale koolstofvoetafdruk van de EU-27, valt bijna een vijfde van de 
totale CO2-uitstoot van de EU-27 toe te schrijven aan materialen en industrieproducten.

Amendement 72
Petri Sarvamaa

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de productie 
en het verbruik van energie van grote 
invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de productie 
en het verbruik van energie van grote 
invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
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transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit. 
Daarnaast moeten ook de landbouw en 
bosbouw worden gezien als belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling van klimaatneutraliteit en de 
transitie naar een duurzame, circulaire 
economie.

Or. en

Amendement 73
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de productie 
en het verbruik van energie van grote 
invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de productie 
en het verbruik van energie van grote 
invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit. 
Daarnaast moeten land- en bosbouw als 
cruciale en belangrijke sectoren worden 
beschouwd, aangezien beide koolstof 
absorberen.

Or. it

Amendement 74
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de productie 
en het verbruik van energie van grote 
invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

(6) Alle economische sectoren, met 
inbegrip van de landbouw, die zowel 
koolstofuitstoter als koolstofput is, moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit door hun uitstoot terug 
te dringen. Aangezien de productie en het 
verbruik van energie van grote invloed zijn 
op de emissie van broeikasgassen, is de 
transitie naar een volledig op 
hernieuwbare energiebronnen gebaseerd, 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie, 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

Or. en

Amendement 75
Mazaly Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de productie 
en het verbruik van energie van grote 
invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de productie 
en het verbruik van energie van grote 
invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
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factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit en 
prioriteiten bij de wettelijke vormgeving 
van de strategie “van boer tot bord” en de 
biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Or. es

Amendement 76
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de productie 
en het verbruik van energie van grote 
invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit, met bijzondere 
aandacht voor de vermindering van 
emissies die door fossiele brandstoffen 
worden veroorzaakt. Aangezien de 
productie en het verbruik van energie van 
grote invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

Or. en

Amendement 77
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Alle economische sectoren moeten (6) Alle economische sectoren moeten 
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bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de productie 
en het verbruik van energie van grote 
invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de productie 
en het verbruik van energie van grote 
invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, bredere toegang tot 
technologische innovatie en onderzoek en 
ontwikkeling zijn belangrijke factoren bij 
de verwezenlijking van de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit.

Or. en

Amendement 78
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om meer duidelijkheid te 
verschaffen, moet de Commissie een 
definitie van natuurlijke en andere 
koolstofputten voorstellen.

Or. en

Amendement 79
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Unie voert een ambitieus 
klimaatbeleid en heeft een 
regelgevingskader ingesteld om de 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 te bereiken. Dat kader bestaat onder 

(7) De lidstaten en de Unie hebben een 
regelgevingskader ingesteld om de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030 te bereiken, dat gebaseerd 
is op de verbintenissen die zijn aangegaan 
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meer uit Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad26, waarbij 
een systeem voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de Unie 
is ingesteld, Verordening (EU) 2018/842 
van het Europees Parlement en de Raad27, 
waarbij nationale 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 zijn ingevoerd, en Verordening (EU) 
2018/841 van het Europees Parlement en 
de Raad28, krachtens dewelke de lidstaten 
verplicht zijn de broeikasgasemissies en -
verwijderingen in de sector van het 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw met elkaar in evenwicht brengen.

in het kader van de Overeenkomst van 
Parijs. Dat kader bestaat onder meer uit 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad26, waarbij een 
inefficiënt en bureaucratisch systeem 
voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de Unie 
is ingesteld, Verordening (EU) 2018/842 
van het Europees Parlement en de Raad27, 
waarbij nationale 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 zijn ingevoerd, en Verordening (EU) 
2018/841 van het Europees Parlement en 
de Raad28, krachtens dewelke de lidstaten 
verplicht zijn de broeikasgasemissies en -
verwijderingen in de sector van het 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw met elkaar in evenwicht brengen 
en die uitsluitend gebaseerd is op de 
veronderstelling dat CO2 de enige 
veroorzaker is van de zogenaamde 
opwarming van de aarde, waarvoor tot 
dusver geen enkel wetenschappelijk 
bewijs bestaat.

_________________ _________________
26 Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25 oktober 2003, blz. 32).

26 Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25 oktober 2003, blz. 32).

27 Verordening (EU) 2018/842 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 betreffende bindende jaarlijkse 
broeikasgasemissiereducties door de 
lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde 
bij te dragen aan klimaatmaatregelen om 
aan de toezeggingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 525/2013 (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 26).

27 Verordening (EU) 2018/842 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 betreffende bindende jaarlijkse 
broeikasgasemissiereducties door de 
lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde 
bij te dragen aan klimaatmaatregelen om 
aan de toezeggingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 525/2013 (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 26).

28 Verordening (EU) 2018/841 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 inzake de opname van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 

28 Verordening (EU) 2018/841 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 inzake de opname van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
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door landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in het klimaat- en 
energiekader 2030, en tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 525/2013 en Besluit 
nr. 529/2013/EU (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 1).

door landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in het klimaat- en 
energiekader 2030, en tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 525/2013 en Besluit 
nr. 529/2013/EU (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 80
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Unie voert een ambitieus 
klimaatbeleid en heeft een 
regelgevingskader ingesteld om de 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 te bereiken. Dat kader bestaat onder 
meer uit Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad26, waarbij 
een systeem voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de Unie 
is ingesteld, Verordening (EU) 2018/842 
van het Europees Parlement en de Raad27, 
waarbij nationale 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 zijn ingevoerd, en Verordening (EU) 
2018/841 van het Europees Parlement en 
de Raad28, krachtens dewelke de lidstaten 
verplicht zijn de broeikasgasemissies en -
verwijderingen in de sector van het 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw met elkaar in evenwicht brengen.

(7) De Unie voert een ambitieus 
klimaatbeleid en heeft een 
regelgevingskader ingesteld om de 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 te bereiken. Dat kader bestaat onder 
meer uit Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad26, waarbij 
een systeem voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de Unie 
is ingesteld, Verordening (EU) 2018/842 
van het Europees Parlement en de Raad27, 
waarbij nationale 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 zijn ingevoerd, en Verordening (EU) 
2018/841 van het Europees Parlement en 
de Raad28, krachtens dewelke de lidstaten 
verplicht zijn de broeikasgasemissies en -
verwijderingen in de sector van het 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw met elkaar in evenwicht brengen. 
De Commissie moet uiterlijk vóór 30 juni 
2021 deze wetgeving herzien, evenals alle 
relevante sectorale wetgeving, het extern 
optreden van de Unie en de begroting van 
de Unie, om rekening te houden met het 
broeikasgasbudget van de Unie, de 
verhoogde klimaatdoelstelling voor 2030 
van de Unie en de in deze verordening 
vastgestelde doelstelling om de uitstoot 
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van broeikasgassen tot nul terug te 
brengen.

_________________ _________________
26 Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25 oktober 2003, blz. 32).

26 Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25 oktober 2003, blz. 32).

27 Verordening (EU) 2018/842 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 betreffende bindende jaarlijkse 
broeikasgasemissiereducties door de 
lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde 
bij te dragen aan klimaatmaatregelen om 
aan de toezeggingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 525/2013 (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 26).

27 Verordening (EU) 2018/842 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 betreffende bindende jaarlijkse 
broeikasgasemissiereducties door de 
lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde 
bij te dragen aan klimaatmaatregelen om 
aan de toezeggingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 525/2013 (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 26).

28 Verordening (EU) 2018/841 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 inzake de opname van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
door landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in het klimaat- en 
energiekader 2030, en tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 525/2013 en Besluit 
nr. 529/2013/EU (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 1).

28 Verordening (EU) 2018/841 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 inzake de opname van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
door landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in het klimaat- en 
energiekader 2030, en tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 525/2013 en Besluit 
nr. 529/2013/EU (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 81
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Unie voert een ambitieus 
klimaatbeleid en heeft een 
regelgevingskader ingesteld om de 

(7) De Unie voert een klimaatbeleid en 
heeft een regelgevingskader ingesteld om 
de broeikasgasemissiereductiedoelen voor 



PE652.514v01-00 44/160 AM\1206211NL.docx

NL

broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 te bereiken. Dat kader bestaat onder 
meer uit Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad26, waarbij 
een systeem voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de Unie 
is ingesteld, Verordening (EU) 2018/842 
van het Europees Parlement en de Raad27, 
waarbij nationale 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 zijn ingevoerd, en Verordening (EU) 
2018/841 van het Europees Parlement en 
de Raad28, krachtens dewelke de lidstaten 
verplicht zijn de broeikasgasemissies en -
verwijderingen in de sector van het 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw met elkaar in evenwicht brengen.

2030 te bereiken. Dat kader bestaat onder 
meer uit Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad26, waarbij 
een systeem voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de Unie 
is ingesteld, Verordening (EU) 2018/842 
van het Europees Parlement en de Raad27, 
waarbij nationale 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 zijn ingevoerd, en Verordening (EU) 
2018/841 van het Europees Parlement en 
de Raad28, krachtens dewelke de lidstaten 
verplicht zijn de broeikasgasemissies en -
verwijderingen in de sector van het 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw met elkaar in evenwicht brengen.

_________________ _________________
26 Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25 oktober 2003, blz. 32).

26 Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25 oktober 2003, blz. 32).

27 Verordening (EU) 2018/842 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 betreffende bindende jaarlijkse 
broeikasgasemissiereducties door de 
lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde 
bij te dragen aan klimaatmaatregelen om 
aan de toezeggingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 525/2013 (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 26).

27 Verordening (EU) 2018/842 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 betreffende bindende jaarlijkse 
broeikasgasemissiereducties door de 
lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde 
bij te dragen aan klimaatmaatregelen om 
aan de toezeggingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 525/2013 (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 26).

28 Verordening (EU) 2018/841 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 inzake de opname van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
door landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in het klimaat- en 
energiekader 2030, en tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 525/2013 en Besluit 
nr. 529/2013/EU (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 1).

28 Verordening (EU) 2018/841 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 inzake de opname van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
door landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in het klimaat- en 
energiekader 2030, en tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 525/2013 en Besluit 
nr. 529/2013/EU (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 1).
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Or. en

Amendement 82
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Daarnaast heeft de Commissie in 
haar mededeling van 28 november 2018 
getiteld “Een schone planeet voor 
iedereen – Een Europese strategische 
langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en 
klimaatneutrale economie” een visie 
gepresenteerd om tegen 2050 
broeikasgasneutraliteit tot stand te 
brengen in de Unie via een sociaal 
rechtvaardige en kostenefficiënte 
transitie.

Schrappen

Or. en

Amendement 83
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Daarnaast heeft de Commissie in 
haar mededeling van 28 november 2018 
getiteld “Een schone planeet voor iedereen 
– Een Europese strategische 
langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en klimaatneutrale 
economie” een visie gepresenteerd om 
tegen 2050 broeikasgasneutraliteit tot stand 
te brengen in de Unie via een sociaal 
rechtvaardige en kostenefficiënte transitie.

(8) Daarnaast heeft de Commissie in 
haar mededeling van 28 november 2018 
getiteld “Een schone planeet voor iedereen 
– Een Europese strategische 
langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en klimaatneutrale 
economie” een visie gepresenteerd om 
tegen 2050 broeikasgasneutraliteit tot stand 
te brengen in de Unie via een sociaal 
rechtvaardige en kostenefficiënte transitie. 
In dit verband zal de landbouw, gezien de 
verwachting dat de wereldbevolking tot 
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2050 met 30 % zal groeien, een cruciale 
rol spelen in de productie van voldoende 
voedsel om een mogelijke crisis te 
vermijden.

Or. en

Amendement 84
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (9) De Unie streeft met het pakket 
“Schone energie voor alle Europeanen”29 
naar een ambitieuze decarbonisatieagenda, 
met name door een robuuste energie-unie 
tot stand te brengen, met inbegrip van 
doelstellingen tegen 2030 op het gebied 
van energie-efficiëntie en de inzet van 
hernieuwbare energie in de Richtlijnen 
2012/27/EU30 en (EU) 2018/200131 van het 
Europees Parlement en de Raad, en door de 
relevante wetgeving te versterken, 
waaronder Richtlijn 2010/31/EU van het 
Europees Parlement en de Raad32.

(9) Andere recente maatregelen in dit 
verband zijn het pakket “Schone energie 
voor alle Europeanen”29, waarmee een 
zogenaamde decarbonisatieagenda wordt 
nagestreefd, met name door een robuuste 
energie-unie tot stand te brengen, met 
inbegrip van doelstellingen tegen 2030 op 
het gebied van energie-efficiëntie en de 
inzet van hernieuwbare energie in de 
Richtlijnen 2012/27/EU30 en (EU) 
2018/200131 van het Europees Parlement 
en de Raad, en door de relevante 
wetgeving te versterken, waaronder 
Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final van 30 november 
2016.

29 COM(2016) 860 final van 30 november 
2016.

30 Richtlijn 2012/27/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende energie-efficiëntie, tot 
wijziging van de Richtlijnen 2009/125/EG 
en 2010/30/EU en houdende intrekking van 
de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG 
(PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1).

30 Richtlijn 2012/27/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende energie-efficiëntie, tot 
wijziging van de Richtlijnen 2009/125/EG 
en 2010/30/EU en houdende intrekking van 
de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG 
(PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1).

31 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, 

31 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, 
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blz. 82). blz. 82).
32 Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestatie van 
gebouwen (PB L 153 van 18.6.2010, 
blz. 13).

32 Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestatie van 
gebouwen (PB L 153 van 18.6.2010, 
blz. 13).

Or. en

Amendement 85
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De Unie streeft met het pakket 
“Schone energie voor alle Europeanen”29 
naar een ambitieuze decarbonisatieagenda, 
met name door een robuuste energie-unie 
tot stand te brengen, met inbegrip van 
doelstellingen tegen 2030 op het gebied 
van energie-efficiëntie en de inzet van 
hernieuwbare energie in de Richtlijnen 
2012/27/EU30 en (EU) 2018/200131 van het 
Europees Parlement en de Raad, en door de 
relevante wetgeving te versterken, 
waaronder Richtlijn 2010/31/EU van het 
Europees Parlement en de Raad32.

(9) De Unie streeft met het pakket 
“Schone energie voor alle Europeanen”29 
naar een ambitieuze decarbonisatieagenda, 
met name door een robuuste energie-unie 
tot stand te brengen, met inbegrip van 
doelstellingen tegen 2030 op het gebied 
van energie-efficiëntie en de inzet van 
hernieuwbare energie in de Richtlijnen 
2012/27/EU30 en (EU) 2018/200131 van het 
Europees Parlement en de Raad, en door de 
relevante wetgeving te versterken, 
waaronder Richtlijn 2010/31/EU van het 
Europees Parlement en de Raad32. De 
Commissie moet uiterlijk vóór 30 juni 
2021 deze wetgeving herzien om de in 
deze verordening vastgestelde verhoogde 
klimaatambitie van de Unie te 
weerspiegelen.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final van 30 november 
2016.

29 COM(2016) 860 final van 30 november 
2016.

30 Richtlijn 2012/27/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende energie-efficiëntie, tot 
wijziging van de Richtlijnen 2009/125/EG 
en 2010/30/EU en houdende intrekking van 
de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG 

30 Richtlijn 2012/27/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende energie-efficiëntie, tot 
wijziging van de Richtlijnen 2009/125/EG 
en 2010/30/EU en houdende intrekking van 
de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG 
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(PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1). (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1).
31 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 82).

31 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 82).

32 Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestatie van 
gebouwen (PB L 153 van 18.6.2010, 
blz. 13).

32 Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestatie van 
gebouwen (PB L 153 van 18.6.2010, 
blz. 13).

Or. en

Amendement 86
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De Unie streeft met het pakket 
“Schone energie voor alle Europeanen”29 
naar een ambitieuze decarbonisatieagenda, 
met name door een robuuste energie-unie 
tot stand te brengen, met inbegrip van 
doelstellingen tegen 2030 op het gebied 
van energie-efficiëntie en de inzet van 
hernieuwbare energie in de Richtlijnen 
2012/27/EU30 en (EU) 2018/200131 van het 
Europees Parlement en de Raad, en door de 
relevante wetgeving te versterken, 
waaronder Richtlijn 2010/31/EU van het 
Europees Parlement en de Raad32.

(9) De Unie streeft met het pakket 
“Schone energie voor alle Europeanen”29 
naar een decarbonisatieagenda, met name 
door een robuuste energie-unie tot stand te 
brengen, met inbegrip van doelstellingen 
tegen 2030 op het gebied van energie-
efficiëntie en de inzet van hernieuwbare 
energie in de Richtlijnen 2012/27/EU30 en 
(EU) 2018/200131 van het Europees 
Parlement en de Raad, en door de relevante 
wetgeving te versterken, waaronder 
Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final van 30 november 
2016.

29 COM(2016) 860 final van 30 november 
2016.

30 Richtlijn 2012/27/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende energie-efficiëntie, tot 
wijziging van de Richtlijnen 2009/125/EG 
en 2010/30/EU en houdende intrekking van 
de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG 

30 Richtlijn 2012/27/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende energie-efficiëntie, tot 
wijziging van de Richtlijnen 2009/125/EG 
en 2010/30/EU en houdende intrekking van 
de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG 
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(PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1). (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1).
31 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 82).

31 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 82).

32 Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestatie van 
gebouwen (PB L 153 van 18.6.2010, 
blz. 13).

32 Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestatie van 
gebouwen (PB L 153 van 18.6.2010, 
blz. 13).

Or. en

Amendement 87
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie.

(10) De Unie, belichaamd door de 
Commissie, ziet zichzelf graag als 
koploper in de transitie naar 
klimaatneutraliteit wereldwijd, en 
verklaart overal waar mogelijk dat zij 
vastbesloten is de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie. De Unie is 
op dit moment inderdaad de verst 
vooroplopende mogendheid in het proces 
van zelfvernietiging van haar economie, 
wat tot een onomkeerbaar verlies van 
concurrentievermogen op mondiaal 
niveau leidt, zoals recentelijk is gebleken 
tijdens de COVID-19-crisis.

Or. en
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Amendement 88
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie.

(10) De Unie wil koploper zijn in de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
wereldwijd, en is vastbesloten alle 
instrumenten te gebruiken waarover zij 
beschikt, zonder de ontwikkeling en 
economische groei van de Unie in gevaar 
te brengen en vooral zonder de groei van 
de landbouwsector te hinderen.

Or. it

Amendement 89
Balázs Hidvéghi

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie.

(10) De Unie is verantwoordelijk voor 
slechts 9 % van de wereldwijde uitstoot 
van broeikasgassen, maar is al koploper in 
de transitie naar klimaatneutraliteit 
wereldwijd, en is vastbesloten de ambitie 
op mondiaal niveau op te drijven en het 
wereldwijde optreden tegen de 
klimaatverandering te versterken, met 
gebruikmaking van alle instrumenten 
waarover zij beschikt, met inbegrip van 
klimaatdiplomatie, omdat inspanningen 
alleen tot succes zullen leiden als de rest 
van de wereld ook aanzienlijke 
vooruitgang boekt.

Or. en

Amendement 90
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Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie.

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie en het 
beëindigen van haar op vrijhandel 
gebaseerde handelsbeleid. De Unie 
verbindt zich er tevens toe de lopende 
handelsovereenkomsten, met name die 
met Indonesië, Vietnam, Canada, Mexico, 
de Mercosur, Australië en Nieuw-
Zeeland, te herzien om 
landbouwproducten uit het 
toepassingsgebied van deze 
overeenkomsten te halen.

Or. fr

Amendement 91
Eric Andrieu
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie.

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie en het 
handelsbeleid van de Unie. Om het 
verschijnsel van ingevoerde vervuiling te 
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vermijden en de productienormen van 
haar handelspartners te verbeteren, past 
de Unie haar handelsbeleid aan om met 
name voor koolstof grenscompensaties in 
te voeren. Ze draagt er eveneens zorg voor 
haar principes ook in multilaterale fora 
uit te dragen en er concrete invulling aan 
te geven in bilaterale 
handelsovereenkomsten, waarin toegang 
tot de Europese markt systematisch 
afhankelijk moet worden gesteld van een 
verbetering van de productienormen.

Or. fr

Amendement 92
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie.

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie. Om deze 
doelstellingen te behalen, moet de Unie 
erop aandringen dat haar strenge 
milieunormen bij de productie in alle 
sectoren, met bijzondere aandacht voor de 
landbouw, door al haar internationale 
handelspartners worden nageleefd.

Or. en

Amendement 93
Petri Sarvamaa

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie.

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie en externe 
klimaatactie om het aanboren van 
wereldwijde klimaatfinanciering voor alle 
sectoren te bevorderen, in het bijzonder 
voor landbouw in ontwikkelingslanden, 
die te lijden hebben onder een gebrek aan 
toegang tot dergelijke 
klimaatfinanciering.

Or. en

Amendement 94
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie.

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie en 
vergelijkbare normen voor invoer, in 
overeenstemming met de klimaatambities 
van de EU.

Or. en

Amendement 95
Carmen Avram
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Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie.

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten deze op een rechtvaardige, 
sociaal eerlijke en inclusieve manier te 
bereiken, en de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie.

Or. en

Amendement 96
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie.

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie en 
transparantie.

Or. en

Amendement 97
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het Europees Parlement heeft 
gepleit voor de noodzakelijke transitie naar 
een klimaatneutrale samenleving tegen 
uiterlijk 2050, heeft gevraagd hiervan een 
Europees succesverhaal te maken33, en 
heeft een noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu afgekondigd34. De 
Europese Raad heeft in zijn conclusies van 
12 december 201935 zijn goedkeuring 
gehecht aan de doelstelling om tegen 2050 
een klimaatneutrale Unie tot stand te 
brengen, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, en erkent daarbij dat een gunstig 
kader tot stand moet worden gebracht en 
dat voor de transitie aanzienlijke publieke 
en particuliere investeringen nodig zullen 
zijn. De Europese Raad heeft de 
Commissie ook verzocht om zo spoedig 
mogelijk in 2020 een voorstel voor te 
bereiden voor de langetermijnstrategie van 
de Unie, met het oog op de aanneming 
ervan door de Raad en de voorlegging 
ervan in het kader van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering.

(11) Het Europees Parlement heeft 
gepleit voor een transitie naar een 
zogenaamd “klimaatneutrale” samenleving 
die tegen uiterlijk 2050 moet worden 
gerealiseerd en een Europees 
succesverhaal moet worden33, en heeft op 
een overdreven ideologische manier een 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu afgekondigd34. Achteraf gezien, en 
met name gezien de coronacrisis, was het 
Europees Parlement onaangenaam 
verrast door de realiteit van een échte 
crisis. De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 12 december 201935 zijn 
goedkeuring gehecht aan de doelstelling 
om tegen 2050 een klimaatneutrale Unie 
tot stand te brengen, in overeenstemming 
met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs, en benadrukt 
daarbij dat zogenaamd een gunstig kader 
tot stand moet worden gebracht en dat voor 
de transitie aanzienlijke publieke en 
particuliere investeringen nodig zullen zijn 
ter waarde van een paar procent van het 
bbp, elk jaar opnieuw. De Europese Raad 
heeft de Commissie ook verzocht om zo 
spoedig mogelijk in 2020 een voorstel voor 
te bereiden voor de langetermijnstrategie 
van de Unie, met het oog op de aanneming 
ervan door de Raad en de voorlegging 
ervan in het kader van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering. Sinds deze oproep 
heeft de COVID-19-crisis ertoe geleid dat 
COP26 met een jaar is uitgesteld, en het 
bbp van de EU zal naar verwachting 
dalen als nooit tevoren in de geschiedenis 
van de EU. Dit is niet de enige reden 
waarom de Raad de kans moet aangrijpen 
om zijn besluit te heroverwegen. De 
huidige doelstelling om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen tegen 2030 
is bovendien eerder unaniem goedgekeurd 
door de Europese Raad. Gezien het 
beginsel van parallellisme van de vormen 
zou het adequaat zijn geweest als de 
Europese Raad eerder ook een hoger 
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ambitieniveau voor 2030 had 
goedgekeurd alvorens een 
wetgevingsvoorstel in te dienen in het 
kader van de gewone 
wetgevingsprocedure.

_________________ _________________
33 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP)).

33 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP)).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 28 november 2019 over de 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu (2019/2930(RSP)).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 28 november 2019 over de 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu (2019/2930(RSP)).

35 Conclusies van de Europese Raad van 
12 december 2019, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

35 Conclusies van de Europese Raad van 
12 december 2019, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Amendement 98
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het Europees Parlement heeft 
gepleit voor de noodzakelijke transitie naar 
een klimaatneutrale samenleving tegen 
uiterlijk 2050, heeft gevraagd hiervan een 
Europees succesverhaal te maken33, en 
heeft een noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu afgekondigd34. De 
Europese Raad heeft in zijn conclusies van 
12 december 201935 zijn goedkeuring 
gehecht aan de doelstelling om tegen 2050 
een klimaatneutrale Unie tot stand te 
brengen, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, en erkent daarbij dat een gunstig 
kader tot stand moet worden gebracht en 
dat voor de transitie aanzienlijke publieke 
en particuliere investeringen nodig zullen 
zijn. De Europese Raad heeft de 

(11) Het Europees Parlement heeft 
gepleit voor de noodzakelijke transitie naar 
een klimaatneutrale samenleving tegen 
uiterlijk 2050, heeft gevraagd hiervan een 
Europees succesverhaal te maken33, en 
heeft een noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu afgekondigd34. De 
Europese Raad heeft in zijn conclusies van 
12 december 201935 zijn goedkeuring 
gehecht aan de doelstelling om tegen 2050 
een klimaatneutrale Unie tot stand te 
brengen, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, en erkent daarbij dat een gunstig 
kader tot stand moet worden gebracht en 
dat voor de transitie aanzienlijke publieke 
en particuliere investeringen nodig zullen 
zijn. Vervolgens werd Europa vanaf het 



AM\1206211NL.docx 57/160 PE652.514v01-00

NL

Commissie ook verzocht om zo spoedig 
mogelijk in 2020 een voorstel voor te 
bereiden voor de langetermijnstrategie van 
de Unie, met het oog op de aanneming 
ervan door de Raad en de voorlegging 
ervan in het kader van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering.

eerste kwartaal van 2020 getroffen door 
de COVID-19-pandemie, met ernstige 
sociaaleconomische gevolgen en 
onzekerheden omtrent het herstel. De 
Europese Raad heeft de Commissie ook 
verzocht om zo spoedig mogelijk in 2020 
een voorstel voor te bereiden voor de 
langetermijnstrategie van de Unie, met het 
oog op de aanneming ervan door de Raad 
en de voorlegging ervan in het kader van 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering.

_________________ _________________
33 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP)).

33 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP)).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 28 november 2019 over de 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu (2019/2930(RSP)).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 28 november 2019 over de 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu (2019/2930(RSP)).

35 Conclusies van de Europese Raad van 
12 december 2019, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

35 Conclusies van de Europese Raad van 
12 december 2019, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Amendement 99
Carmen Avram

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het Europees Parlement heeft 
gepleit voor de noodzakelijke transitie naar 
een klimaatneutrale samenleving tegen 
uiterlijk 2050, heeft gevraagd hiervan een 
Europees succesverhaal te maken33, en 
heeft een noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu afgekondigd34. De 
Europese Raad heeft in zijn conclusies van 
12 december 201935 zijn goedkeuring 
gehecht aan de doelstelling om tegen 2050 
een klimaatneutrale Unie tot stand te 

(11) Het Europees Parlement heeft 
gepleit voor de noodzakelijke transitie naar 
een klimaatneutrale samenleving tegen 
uiterlijk 2050, heeft gevraagd hiervan een 
Europees succesverhaal te maken33, en 
heeft een noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu afgekondigd34. De 
Europese Raad heeft in zijn conclusies van 
12 december 201935 zijn goedkeuring 
gehecht aan de doelstelling om tegen 2050 
gezamenlijk een klimaatneutrale Unie tot 
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brengen, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, en erkent daarbij dat een gunstig 
kader tot stand moet worden gebracht en 
dat voor de transitie aanzienlijke publieke 
en particuliere investeringen nodig zullen 
zijn. De Europese Raad heeft de 
Commissie ook verzocht om zo spoedig 
mogelijk in 2020 een voorstel voor te 
bereiden voor de langetermijnstrategie van 
de Unie, met het oog op de aanneming 
ervan door de Raad en de voorlegging 
ervan in het kader van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering.

stand te brengen, in overeenstemming met 
de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, en erkent daarbij dat een gunstig 
kader tot stand moet worden gebracht en 
dat voor de transitie aanzienlijke publieke 
en particuliere investeringen nodig zullen 
zijn. De Europese Raad heeft de 
Commissie ook verzocht om zo spoedig 
mogelijk in 2020 een voorstel voor te 
bereiden voor de langetermijnstrategie van 
de Unie, met het oog op de aanneming 
ervan door de Raad en de voorlegging 
ervan in het kader van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering.

_________________ _________________
33 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP)).

33 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP)).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 28 november 2019 over de 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu (2019/2930(RSP)).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 28 november 2019 over de 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu (2019/2930(RSP)).

35 Conclusies van de Europese Raad van 
12 december 2019, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

35 Conclusies van de Europese Raad van 
12 december 2019, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Amendement 100
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het Europees Parlement heeft 
gepleit voor de noodzakelijke transitie naar 
een klimaatneutrale samenleving tegen 
uiterlijk 2050, heeft gevraagd hiervan een 
Europees succesverhaal te maken33, en 
heeft een noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu afgekondigd34. De 
Europese Raad heeft in zijn conclusies van 

(11) Het Europees Parlement heeft 
gepleit voor de noodzakelijke transitie naar 
een klimaatneutrale samenleving tegen 
uiterlijk 2050, heeft gevraagd hiervan een 
Europees succesverhaal te maken33, en 
heeft een noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu afgekondigd34. De 
Europese Raad heeft in zijn conclusies van 
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12 december 201935 zijn goedkeuring 
gehecht aan de doelstelling om tegen 2050 
een klimaatneutrale Unie tot stand te 
brengen, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, en erkent daarbij dat een gunstig 
kader tot stand moet worden gebracht en 
dat voor de transitie aanzienlijke publieke 
en particuliere investeringen nodig zullen 
zijn. De Europese Raad heeft de 
Commissie ook verzocht om zo spoedig 
mogelijk in 2020 een voorstel voor te 
bereiden voor de langetermijnstrategie van 
de Unie, met het oog op de aanneming 
ervan door de Raad en de voorlegging 
ervan in het kader van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering.

12 december 201935 zijn goedkeuring 
gehecht aan de doelstelling om tegen 2050 
gezamenlijk een klimaatneutrale Unie tot 
stand te brengen, in overeenstemming met 
de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, en erkent daarbij dat een gunstig 
kader tot stand moet worden gebracht en 
dat voor de transitie aanzienlijke publieke 
en particuliere investeringen nodig zullen 
zijn. De Europese Raad heeft de 
Commissie ook verzocht om zo spoedig 
mogelijk in 2020 een voorstel voor te 
bereiden voor de langetermijnstrategie van 
de Unie, met het oog op de aanneming 
ervan door de Raad en de voorlegging 
ervan in het kader van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering.

_________________ _________________
33 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP)).

33 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP)).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 28 november 2019 over de 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu (2019/2930(RSP)).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 28 november 2019 over de 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu (2019/2930(RSP)).

35 Conclusies van de Europese Raad van 
12 december 2019, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

35 Conclusies van de Europese Raad van 
12 december 2019, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Amendement 101
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 

(12) Volgens de ideeën van de 
Commissie moet de Unie ernaar streven 
om, door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
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sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden, en de 
lidstaten, het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de 
verwezenlijking ervan mogelijk te maken. 
De maatregelen op het niveau van de Unie 
zullen een groot deel uitmaken van de 
vereiste maatregelen om het doel te 
bereiken.

van broeikasgassen in alle economische 
sectoren met elkaar in evenwicht te 
brengen. In de realiteit kan dit, voor zover 
het überhaupt haalbaar is, in de Unie niet 
voor 2050 worden bereikt. Zo bevinden 
met name de zogenaamde technische 
oplossingen, d.w.z. de afvang en opslag 
van CO2, zich hooguit in de testfase. Het 
proces zelf kost namelijk veel te veel 
energie en genereert dus zelf de 
broeikasgassen die juist vermeden moeten 
worden, reden waarom het zeer inefficiënt 
is.

Or. en

Amendement 102
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden, en de 
lidstaten, het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken. De maatregelen 
op het niveau van de Unie zullen een groot 
deel uitmaken van de vereiste maatregelen 
om het doel te bereiken.

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2040 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2040 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten op nationaal niveau en in 
collectief verband nagestreefd worden, en 
de lidstaten, het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken. De maatregelen 
op het niveau van de Unie zullen een groot 
deel uitmaken van de vereiste maatregelen 
om het doel te bereiken.

Or. en
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Amendement 103
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden, en de 
lidstaten, het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken. De maatregelen 
op het niveau van de Unie zullen een groot 
deel uitmaken van de vereiste maatregelen 
om het doel te bereiken.

(12) De Unie moet ernaar streven om 
tegen 2050 de antropogene emissies en de 
verwijderingen van broeikasgassen in alle 
economische sectoren in de Unie met 
elkaar in evenwicht te brengen. De 
doelstelling om tegen 2050 
klimaatneutraliteit in de Unie tot stand te 
brengen, moet door alle lidstaten samen 
nagestreefd worden, en de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie moeten de nodige maatregelen 
nemen om de verwezenlijking ervan 
mogelijk te maken. De maatregelen op het 
niveau van de Unie zullen een groot deel 
uitmaken van de vereiste maatregelen om 
het doel te bereiken.

Or. en

Amendement 104
Eric Andrieu
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden, en de 

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden, en de 
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lidstaten, het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken. De maatregelen 
op het niveau van de Unie zullen een groot 
deel uitmaken van de vereiste maatregelen 
om het doel te bereiken.

lidstaten, het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken. De maatregelen 
op het niveau van de Unie zullen een groot 
deel uitmaken van de vereiste maatregelen 
om het doel te bereiken. Om de 
vooruitgang en de concrete 
milieugevolgen van de beslissingen inzake 
klimaatverandering te meten, moet de 
Commissie ernaar streven om 
operationele middelen en instrumenten 
voor het toezicht op de uitstoot van 
broeikasgassen, waaronder het Europees 
programma voor aardobservatie en -
monitoring, Copernicus, als uitgangspunt 
te nemen. 

Or. fr

Motivering

De Europese Unie is eigenaar en beheerder van het programma voor aardobservatie, 
Copernicus, dat als belangrijkste missie heeft om gegevens te verschaffen over het milieu en 
waarmee het met name mogelijk is de concentratie broeikasgassen waar te nemen, wat het 
voor politieke besluitvormers mogelijk maakt de strategieën voor mitigatie van en aanpassing 
aan de klimaatverandering uit te werken en aan te passen.

Amendement 105
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden, en de 

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden, en de 



AM\1206211NL.docx 63/160 PE652.514v01-00

NL

lidstaten, het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken. De maatregelen 
op het niveau van de Unie zullen een groot 
deel uitmaken van de vereiste maatregelen 
om het doel te bereiken.

lidstaten, het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken. De maatregelen 
op het niveau van de Unie zullen een groot 
deel uitmaken van de vereiste maatregelen 
om het doel te bereiken. Het is met name 
belangrijk om meetsystemen en 
nauwkeurige indicatoren te vinden voor 
koolstofvastlegging in de bodem, de op 
een na grootste (weliswaar tijdelijke) 
buffer voor koolstof na de oceanen.

Or. en

Amendement 106
Mazaly Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden, en de 
lidstaten, het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken. De maatregelen 
op het niveau van de Unie zullen een groot 
deel uitmaken van de vereiste maatregelen 
om het doel te bereiken.

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De land- en 
bosbouw vormen natuurlijke 
koolstofputten die een bijzonder 
belangrijke rol spelen bij de 
verwezenlijking van de gestelde doelen. 
De doelstelling om tegen 2050 
klimaatneutraliteit in de Unie tot stand te 
brengen, moet door alle lidstaten samen 
nagestreefd worden, en de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie moeten de nodige maatregelen 
nemen om de verwezenlijking ervan 
mogelijk te maken. De maatregelen op het 
niveau van de Unie zullen een groot deel 
uitmaken van de vereiste maatregelen om 
het doel te bereiken.

Or. es
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Amendement 107
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden, en de 
lidstaten, het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken. De maatregelen 
op het niveau van de Unie zullen een groot 
deel uitmaken van de vereiste maatregelen 
om het doel te bereiken.

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden en elke 
lidstaat moet zich afzonderlijk inzetten om 
met steun van collectieve maatregelen van 
de Unie klimaatneutraliteit te bereiken. 
De lidstaten, het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken. De maatregelen 
op het niveau van de Unie zullen een groot 
deel uitmaken van de vereiste maatregelen 
om het doel te bereiken.

Or. en

Amendement 108
Petri Sarvamaa

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 

(12) De Unie moet ernaar streven om 
tegen 2050 de antropogene emissies en de 
verwijderingen van broeikasgassen in alle 
economische sectoren in de Unie met 
elkaar in evenwicht te brengen door middel 
van natuurlijke en technologische 
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evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden, en de 
lidstaten, het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken. De maatregelen 
op het niveau van de Unie zullen een groot 
deel uitmaken van de vereiste maatregelen 
om het doel te bereiken.

oplossingen en door het gebruik van 
fossiele hulpbronnen uit te faseren. De 
doelstelling om tegen 2050 
klimaatneutraliteit in de Unie tot stand te 
brengen, moet door alle lidstaten samen 
nagestreefd worden, en de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie moeten de nodige maatregelen 
nemen om de verwezenlijking ervan 
mogelijk te maken. De maatregelen op het 
niveau van de Unie zullen een groot deel 
uitmaken van de vereiste maatregelen om 
het doel te bereiken.

Or. en

Amendement 109
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De Commissie onderzoekt 
of een regelgevingskader kan worden 
ontwikkeld voor de certificering van 
koolstofverwijderingen in 
overeenstemming met het actieplan voor 
de circulaire economie en de strategie 
“van boer tot bord”. Het herstel van 
ecosystemen en de ontwikkeling van een 
markt voor koolstofverwijderingen voor 
landgebaseerde vastlegging van 
broeikasgassen zou bijdragen aan het 
herstel, de instandhouding en het beheer 
van natuurlijke putten en zou de 
biodiversiteit ten goede komen. De 
ontwikkeling van een EU-initiatief voor 
koolstoflandbouw zou een nieuwe bron 
van inkomsten voor landbouwers 
betekenen.

Or. en
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Amendement 110
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De Unie moet voortdurend 
passende begrotingsmiddelen ter 
beschikking stellen via de speciale 
sectorale programma’s, zowel 
onmiddellijk als op lange termijn, voor 
compensatiebetalingen en financiële 
beloningen voor de verlening van diensten 
van algemeen belang zoals 
koolstofvastlegging door landbouwers.

Or. en

Amendement 111
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Unie moet haar klimaatactie en 
internationaal leiderschap inzake klimaat 
ook na 2050 voortzetten om de mensheid 
en de planeet te beschermen tegen de 
dreiging van een gevaarlijke 
klimaatverandering, met het oog op de 
verwezenlijking van de in de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
temperatuurdoelstellingen en 
overeenkomstig de wetenschappelijke 
aanbevelingen van de IPCC.

(13) Aangezien de doelstellingen voor 
2030 en het bereiken van zogenaamde 
“klimaatneutraliteit” tegen 2050 vanwege 
het lopende wetenschappelijke debat en de 
coronacrisis nu al moeten worden 
heroverwogen, moet het oorspronkelijke 
voornemen van de Commissie om 
hetzelfde beleid na te streven na 2050 als 
ervoor en om als pionier van dit 
twijfelachtige beleid alle staten en 
regeringen ter wereld ervan te overtuigen 
hetzelfde te doen, ter discussie worden 
gesteld. Het belangrijkste is een 
wetenschappelijke basis voor toekomstige 
besluitvorming op het gebied van 
milieubeleid, waarbij de zogenaamde 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) hooguit een 
raadgevende rol voor beleidsontwikkeling 



AM\1206211NL.docx 67/160 PE652.514v01-00

NL

kan vervullen, zoals zijn naam reeds doet 
vermoeden.

Or. en

Amendement 112
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Unie moet haar klimaatactie en 
internationaal leiderschap inzake klimaat 
ook na 2050 voortzetten om de mensheid 
en de planeet te beschermen tegen de 
dreiging van een gevaarlijke 
klimaatverandering, met het oog op de 
verwezenlijking van de in de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
temperatuurdoelstellingen en 
overeenkomstig de wetenschappelijke 
aanbevelingen van de IPCC.

(13) De Unie moet haar klimaatactie en 
internationaal leiderschap inzake klimaat 
voortzetten en waar nodig van koers 
veranderen om de mensheid, de 
leefomstandigheden en de planeet te 
beschermen tegen de dreiging van een 
gevaarlijke klimaatverandering, met het 
oog op de verwezenlijking van de in de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
doelstelling om de temperatuurstijging tot 
1,5 °C te beperken en overeenkomstig 
wetenschappelijke aanbevelingen.

Or. en

Amendement 113
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Unie moet haar klimaatactie en 
internationaal leiderschap inzake klimaat 
ook na 2050 voortzetten om de mensheid 
en de planeet te beschermen tegen de 
dreiging van een gevaarlijke 
klimaatverandering, met het oog op de 
verwezenlijking van de in de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
temperatuurdoelstellingen en 

(13) De Unie moet haar klimaatactie en 
internationaal leiderschap inzake klimaat 
ook na 2050 voortzetten om de mensheid 
en de planeet te beschermen tegen de 
dreiging van een gevaarlijke 
klimaatverandering, met het oog op de 
verwezenlijking van de in de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
temperatuurdoelstellingen en 
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overeenkomstig de wetenschappelijke 
aanbevelingen van de IPCC.

overeenkomstig de wetenschappelijke 
aanbevelingen van de IPCC. Haar 
handelsbeleid moet stroken met deze 
doelstellingen.

Or. fr

Amendement 114
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aanpassing is een essentieel 
onderdeel van het mondiale antwoord op 
de klimaatverandering op lange termijn. De 
lidstaten en de Unie moeten dus hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor de klimaatverandering 
verminderen, zoals bepaald in artikel 7 van 
de Overeenkomst van Parijs, en de 
gemeenschappelijke baten met andere 
milieubeleidsinstrumenten en 
milieuwetgeving maximaliseren. De 
lidstaten moeten uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen 
vaststellen.

(14) Aanpassing is een essentieel 
onderdeel van het mondiale antwoord op 
de klimaatverandering op lange termijn. De 
lidstaten en de Unie moeten dus hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor de klimaatverandering 
verminderen, zoals bepaald in de 
artikelen 2 en 7 van de Overeenkomst van 
Parijs, en de gemeenschappelijke baten met 
andere milieubeleidsinstrumenten en 
milieuwetgeving maximaliseren, rekening 
houdend met kwetsbare sectoren zoals de 
landbouw en de bosbouw, die rechtstreeks 
te lijden hebben onder de nadelige 
gevolgen van de klimaatverandering voor 
wat betreft groei, werkgelegenheid en 
productie. De lidstaten moeten uitgebreide 
nationale aanpassingsstrategieën en -
plannen vaststellen.

Or. en

Amendement 115
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aanpassing is een essentieel 
onderdeel van het mondiale antwoord op 
de klimaatverandering op lange termijn. De 
lidstaten en de Unie moeten dus hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor de klimaatverandering 
verminderen, zoals bepaald in artikel 7 van 
de Overeenkomst van Parijs, en de 
gemeenschappelijke baten met andere 
milieubeleidsinstrumenten en 
milieuwetgeving maximaliseren. De 
lidstaten moeten uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen 
vaststellen.

(14) Aanpassing is een essentieel 
onderdeel van het mondiale antwoord op 
de klimaatverandering op lange termijn. De 
lidstaten en de Unie moeten dus hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor de klimaatverandering 
verminderen, zoals bepaald in artikel 7 van 
de Overeenkomst van Parijs, en de 
gemeenschappelijke baten met andere 
milieubeleidsinstrumenten en 
milieuwetgeving maximaliseren. De 
lidstaten moeten uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen 
ontwikkelen.

Or. en

Amendement 116
Eric Andrieu
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aanpassing is een essentieel 
onderdeel van het mondiale antwoord op 
de klimaatverandering op lange termijn. De 
lidstaten en de Unie moeten dus hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor de klimaatverandering 
verminderen, zoals bepaald in artikel 7 van 
de Overeenkomst van Parijs, en de 
gemeenschappelijke baten met andere 
milieubeleidsinstrumenten en 
milieuwetgeving maximaliseren. De 
lidstaten moeten uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen 
vaststellen.

(14) Aanpassing is een essentieel 
onderdeel van het mondiale antwoord op 
de klimaatverandering op lange termijn. De 
lidstaten en de Unie moeten dus hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor de klimaatverandering 
verminderen, zoals bepaald in artikel 7 van 
de Overeenkomst van Parijs, en de 
gemeenschappelijke baten met andere 
milieubeleidsinstrumenten en 
milieuwetgeving maximaliseren. De 
lidstaten moeten uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen 
vaststellen. Op het gebied van landbouw 
zijn de aanpassing en veerkracht met 
name afhankelijk van een deel- en 
opslagbeleid voor water dat is aangepast 
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om de afvang van koolstof in biomassa en 
de opslag van koolstof in de bodem te 
bevorderen.

Or. fr

Amendement 117
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aanpassing is een essentieel 
onderdeel van het mondiale antwoord op 
de klimaatverandering op lange termijn. De 
lidstaten en de Unie moeten dus hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor de klimaatverandering 
verminderen, zoals bepaald in artikel 7 van 
de Overeenkomst van Parijs, en de 
gemeenschappelijke baten met andere 
milieubeleidsinstrumenten en 
milieuwetgeving maximaliseren. De 
lidstaten moeten uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen 
vaststellen.

(14) Aanpassing is een essentieel 
onderdeel van het mondiale antwoord op 
de klimaatverandering op lange termijn. De 
lidstaten en de Unie moeten dus hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor de klimaatverandering 
verminderen, zoals bepaald in artikel 7 van 
de Overeenkomst van Parijs, en de 
gemeenschappelijke baten met andere 
milieubeleidsinstrumenten en 
milieuwetgeving maximaliseren. De 
lidstaten moeten uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen 
vaststellen die rekening houden met de 
omstandigheden op hun nationale 
grondgebieden.

Or. en

Amendement 118
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit 

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen om het milieu te beschermen 
en voor aanpassing aan de 



AM\1206211NL.docx 71/160 PE652.514v01-00

NL

te verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar 
klimaatneutraliteit bijdraagt aan het 
welzijn van de burgers, de welvaart van de 
samenleving en het concurrentievermogen 
van de economie; energie- en 
voedselzekerheid en betaalbaarheid; een 
rechtvaardige verdeling en solidariteit 
tussen de lidstaten, met inachtneming van 
hun economische draagkracht, nationale 
omstandigheden en de noodzaak van 
convergentie in de loop van de tijd; de 
noodzaak van een billijke en sociaal 
rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de 
IPCC; de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van 
de veerkracht; vooruitgang op het gebied 
van milieu-integriteit en ambitieniveau.

klimaatverandering te zorgen op nationaal 
en EU-niveau, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de 
sociaaleconomische nasleep van de 
coronacrisis op middellange en lange 
termijn; het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; een rechtvaardige verdeling 
en solidariteit tussen de lidstaten, met 
inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de instandhouding van de 
socialemarkteconomie; inachtneming van 
de beginselen van nationale soevereiniteit 
en subsidiariteit; nakoming van de 
verplichtingen die voortvloeien uit de 
gemeenschappelijke interne markt; de 
beste beschikbare wetenschappelijke 
kennis; de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit in de zin van 
een rationeel milieubeleid.

Or. en

Amendement 119
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit 
te verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake 
broeikasgasneutraliteit te verwezenlijken, 
moeten de lidstaten, het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
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waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; een rechtvaardige verdeling 
en solidariteit tussen de lidstaten, met 
inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

rekening houden met de mate waarin de 
transitie naar klimaatneutraliteit bijdraagt 
aan het welzijn van de burgers, de welvaart 
van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
de ecologische, sociale en economische 
kosten van niet-optreden en vertraagde 
klimaatmaatregelen; een zo groot 
mogelijke energie- en 
hulpbronnenefficiëntie; energie- en 
voedselzekerheid in de EU en 
betaalbaarheid van voedsel voor EU-
burgers; een rechtvaardige verdeling en 
solidariteit tussen de lidstaten, met 
inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
een technologische benadering op basis 
van “geen schade berokkenen” bij het 
verlagen van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

Or. en

Amendement 120
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 



AM\1206211NL.docx 73/160 PE652.514v01-00

NL

verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; een rechtvaardige verdeling 
en solidariteit tussen de lidstaten, met 
inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; een rechtvaardige verdeling 
en solidariteit tussen de lidstaten, met 
specifieke aandacht voor de behoeften van 
de plattelands-, berg- en ultraperifere 
gebieden, met inachtneming van hun 
economische draagkracht en lokale 
omstandigheden; de noodzaak van een 
billijke en sociaal rechtvaardige transitie; 
de beste beschikbare wetenschappelijke 
kennis, in het bijzonder de bevindingen van 
de IPCC; de noodzaak om bij het nemen 
van beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

Or. fr

Amendement 121
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
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bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; een rechtvaardige verdeling 
en solidariteit tussen de lidstaten, met 
inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie, 
met inbegrip van de landbouwproductie; 
energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; afhankelijkheid van de 
invoer van producten en grondstoffen uit 
derde landen die niet altijd het hoge 
ambitieniveau van de EU delen en minder 
strikte voorschriften toepassen op hun 
economieën en productie; een 
rechtvaardige verdeling en solidariteit 
tussen de lidstaten, met inachtneming van 
hun economische draagkracht, nationale 
omstandigheden en de noodzaak van 
convergentie in de loop van de tijd; de 
noodzaak van een billijke en sociaal 
rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

Or. bg

Amendement 122
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
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Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; een rechtvaardige verdeling 
en solidariteit tussen de lidstaten, met 
inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
kosten van onomkeerbare verandering 
van de ecosystemen als gevolg van de 
klimaatverandering en de daarmee 
verbonden achteruitgang van 
ecosysteemdiensten, de welvaart van de 
samenleving en het concurrentievermogen 
van de economie; energie- en 
voedselzekerheid en betaalbaarheid; het 
potentieel van de sector landgebruik in de 
EU om koolstof op te slaan; een 
rechtvaardige verdeling en solidariteit 
tussen de lidstaten, met inachtneming van 
hun economische draagkracht, nationale 
omstandigheden en de noodzaak van 
convergentie in de loop van de tijd; de 
noodzaak van een billijke en sociaal 
rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

Or. en

Amendement 123
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
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verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; een rechtvaardige verdeling 
en solidariteit tussen de lidstaten, met 
inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; de aanpassing van de 
productiesystemen van de Unie, met name 
in de landbouwsector; een rechtvaardige 
verdeling en solidariteit tussen de lidstaten, 
met inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie voor alle 
gebieden, ook plattelandsgebieden; de 
beste beschikbare wetenschappelijke 
kennis, in het bijzonder de bevindingen van 
de IPCC; de noodzaak om bij het nemen 
van beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

Or. fr

Amendement 124
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
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Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; een rechtvaardige verdeling 
en solidariteit tussen de lidstaten, met 
inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
energie- en voedselzekerheid en de 
betaalbaarheid en zelfvoorziening 
daarvan; een rechtvaardige verdeling en 
solidariteit tussen de lidstaten, met 
inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden, 
met name de omvang van hun 
Natura 2000-gebieden en bosgebieden, en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

Or. en

Amendement 125
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
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bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; een rechtvaardige verdeling 
en solidariteit tussen de lidstaten, met 
inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; een rechtvaardige verdeling 
en solidariteit tussen de lidstaten, met 
inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie die ook op 
territoriaal gebied inclusief en 
rechtvaardig is tussen plattelands-, 
stedelijke, eiland- en berggebieden en -
gemeenschappen onderling; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

Or. it

Amendement 126
Petri Sarvamaa

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
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welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; een rechtvaardige verdeling 
en solidariteit tussen de lidstaten, met 
inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; de transitie naar een 
circulaire, biogebaseerde economie en 
hernieuwbare producten, een 
rechtvaardige verdeling en solidariteit 
tussen de lidstaten, met inachtneming van 
hun economische draagkracht, nationale 
omstandigheden en de noodzaak van 
convergentie in de loop van de tijd; de 
noodzaak van een billijke en sociaal 
rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

Or. en

Amendement 127
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid 
van de burgers, de welvaart van de 
samenleving en het concurrentievermogen 
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energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; een rechtvaardige verdeling 
en solidariteit tussen de lidstaten, met 
inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

van de economie; energie- en 
voedselzekerheid en betaalbaarheid; een 
rechtvaardige verdeling en solidariteit 
tussen de lidstaten, met inachtneming van 
hun economische draagkracht, nationale 
omstandigheden, plattelands- en 
berggebieden, en de noodzaak van 
convergentie in de loop van de tijd; de 
noodzaak van een billijke en sociaal 
rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit, milieuvriendelijke 
landbouwsystemen en ambitieniveau.

Or. en

Amendement 128
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Tijdens het proces om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
bereiken, besteden de lidstaten en de 
Commissie bijzondere aandacht aan 
afgelegen en plattelandsgebieden, die te 
maken hebben met aanzienlijke sociale en 
economische uitdagingen.

Or. en
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Amendement 129
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Bossen spelen een cruciale 
rol in de transitie naar klimaatneutraliteit. 
Duurzaam bosbeheer dichtbij de natuur is 
van cruciaal belang voor de absorptie van 
broeikasgassen uit de atmosfeer en zorgt 
bovendien voor de levering van 
hernieuwbare en klimaatvriendelijke 
grondstoffen voor houtproducten die 
koolstof opslaan en fossiele materialen en 
brandstoffen kunnen vervangen. De 
drievoudige rol van bossen (putten, opslag 
en vervanging) draagt bij aan de 
vermindering van koolstofemissies in de 
atmosfeer, waarbij ervoor moet worden 
gezorgd dat bossen blijven groeien en vele 
andere diensten bieden.

Or. en

Amendement 130
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit zijn veranderingen in 
het gehele beleidsspectrum en een 
collectieve inspanning van alle sectoren 
van de economie en de samenleving 
vereist, zoals de Commissie opmerkt in 
haar mededeling over de Europese Green 
Deal. De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 12 december 2019 
verklaard dat alle relevante wetgeving en 
beleidsinstrumenten van de Unie moeten 
stroken met en bijdragen tot de 

(16) Zoals hierboven beschreven heeft 
de Commissie op 11 december 2019 haar 
mededeling over de Europese Green Deal 
bekendgemaakt. De Europese Raad heeft 
in zijn conclusies van 12 december 2019 
verklaard dat alle relevante wetgeving en 
beleidsinstrumenten van de Unie moeten 
stroken met en bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat een gelijk 
speelveld verzekerd moet zijn. Ook heeft 
de Raad de Commissie verzocht om na te 
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verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat een gelijk 
speelveld verzekerd moet zijn. Ook heeft 
de Raad de Commissie verzocht om na te 
gaan of daarvoor een aanpassing van de 
bestaande regels vereist is.

gaan of daarvoor een aanpassing van de 
bestaande regels vereist is. In het licht van 
de coronacrisis, die heeft laten zien wat 
een echte noodsituatie is, worden zowel de 
Europese Raad als de Commissie 
opgeroepen hun doelstellingen opnieuw 
onder de loep te nemen op basis van deze 
nieuwe bevindingen. Dienovereenkomstig 
worden de lidstaten en de Unie 
opgeroepen de verbintenissen die zij in het 
kader van de Overeenkomst van Parijs 
zijn aangegaan, opnieuw te beoordelen 
en, indien nodig, hun respectieve 
conclusies en wetgeving aan te passen in 
de geest van een rationeel milieubeleid en 
niet een misleidend klimaatbeleid. Dit 
geldt met name voor de conclusies van de 
Europese Raad van 23-24 oktober 2014 
en van 17-18 maart 2016 (vaststelling van 
de doelstellingen voor 2030) en van 
12 december 2019 (vaststelling van de 
doelstelling inzake “klimaatneutraliteit” 
tegen 2050) en de in de overwegingen 7, 8 
en 9 van deze verordening genoemde EU-
wetgeving. Daarentegen moet erop 
worden gewezen dat het 
aankoopprogramma bedrijfssector voor 
kwantitatieve versoepeling van de 
Europese Centrale Bank tot dusver 
voornamelijk is gebruikt om 
koolstofintensieve activiteiten te 
financieren, geheel in strijd met het 
klimaatbeleid van de Commissie dat naar 
verluidt de aarde moet redden.

Or. en

Amendement 131
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit zijn veranderingen in 
het gehele beleidsspectrum en een 
collectieve inspanning van alle sectoren 

(16) Voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit zijn veranderingen in 
het gehele beleidsspectrum en een 
collectieve inspanning van alle sectoren 
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van de economie en de samenleving 
vereist, zoals de Commissie opmerkt in 
haar mededeling over de Europese Green 
Deal. De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 12 december 2019 
verklaard dat alle relevante wetgeving en 
beleidsinstrumenten van de Unie moeten 
stroken met en bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat een gelijk 
speelveld verzekerd moet zijn. Ook heeft 
de Raad de Commissie verzocht om na te 
gaan of daarvoor een aanpassing van de 
bestaande regels vereist is.

van de economie en de samenleving 
vereist, zoals de Commissie opmerkt in 
haar mededeling over de Europese Green 
Deal. De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 12 december 2019 
verklaard dat alle relevante wetgeving en 
beleidsinstrumenten van de Unie moeten 
stroken met en bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat een gelijk 
speelveld verzekerd moet zijn. Ook heeft 
de Raad de Commissie verzocht om na te 
gaan of daarvoor een aanpassing van de 
bestaande regels vereist is. Rekening 
houdend met het voorgaande moet de 
Commissie de wetgeving inzake 
materialen en producten herzien, om 
ervoor te zorgen dat meer gebruik wordt 
gemaakt van hernieuwbare en 
koolstofarme materialen met voordelen 
voor het klimaat die als koolstofputten 
fungeren of fossiele materialen deels 
vervangen.

Or. en

Motivering

Replacing fossil-intensive materials with renewable, bio-based and low carbon materials is 
crucial for achieving climate neutrality. Materials and manufactured products represent 23 % 
of the CO2 emissions due to domestic final demand for products. As domestic final demand 
for products constitutes 77% of the total EU-27 carbon footprint, materials and manufactured 
products constitute nearly one fifth of the total EU-27 CO2 emissions. By storing and utilizing 
carbon dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced 
renewable materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Amendement 132
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit zijn veranderingen in 
het gehele beleidsspectrum en een 

(16) Voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit zijn veranderingen in 
het gehele beleidsspectrum en een 
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collectieve inspanning van alle sectoren 
van de economie en de samenleving 
vereist, zoals de Commissie opmerkt in 
haar mededeling over de Europese Green 
Deal. De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 12 december 2019 
verklaard dat alle relevante wetgeving en 
beleidsinstrumenten van de Unie moeten 
stroken met en bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat een gelijk 
speelveld verzekerd moet zijn. Ook heeft 
de Raad de Commissie verzocht om na te 
gaan of daarvoor een aanpassing van de 
bestaande regels vereist is.

collectieve inspanning van alle sectoren 
van de economie en de samenleving 
vereist, zoals de Commissie opmerkt in 
haar mededeling over de Europese Green 
Deal. De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 12 december 2019 
verklaard dat alle relevante wetgeving en 
beleidsinstrumenten van de Unie moeten 
stroken met en bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat een gelijk 
speelveld verzekerd moet zijn. Ook heeft 
de Raad de Commissie verzocht om na te 
gaan of daarvoor een aanpassing van de 
bestaande regels vereist is, waaronder ook 
de regels betreffende het 
emissiehandelssysteem, verandering in 
landgebruik en bosbouw en de vaststelling 
van een mechanisme voor 
grensoverschrijdende overdracht van 
koolstof.

Or. en

Amendement 133
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit zijn veranderingen in 
het gehele beleidsspectrum en een 
collectieve inspanning van alle sectoren 
van de economie en de samenleving 
vereist, zoals de Commissie opmerkt in 
haar mededeling over de Europese Green 
Deal. De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 12 december 2019 
verklaard dat alle relevante wetgeving en 
beleidsinstrumenten van de Unie moeten 
stroken met en bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat een gelijk 
speelveld verzekerd moet zijn. Ook heeft 

(16) Voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit zijn veranderingen in 
het gehele beleidsspectrum en een 
collectieve inspanning van alle sectoren 
van de economie en de samenleving 
vereist, en tegelijkertijd moet het gehele 
EU-beleid bijdragen aan de 
instandhouding en het herstel van het 
natuurlijk kapitaal van Europa, zoals de 
Commissie opmerkt in haar mededeling 
over de Europese Green Deal. De Europese 
Raad heeft in zijn conclusies van 
12 december 2019 verklaard dat alle 
relevante wetgeving en 
beleidsinstrumenten van de Unie moeten 
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de Raad de Commissie verzocht om na te 
gaan of daarvoor een aanpassing van de 
bestaande regels vereist is.

stroken met en bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat een gelijk 
speelveld verzekerd moet zijn. Ook heeft 
de Raad de Commissie verzocht om na te 
gaan of daarvoor een aanpassing van de 
bestaande regels vereist is.

Or. en

Amendement 134
Asger Christensen, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ulrike Müller, Martin Hlaváček

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit zijn veranderingen in 
het gehele beleidsspectrum en een 
collectieve inspanning van alle sectoren 
van de economie en de samenleving 
vereist, zoals de Commissie opmerkt in 
haar mededeling over de Europese Green 
Deal. De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 12 december 2019 
verklaard dat alle relevante wetgeving en 
beleidsinstrumenten van de Unie moeten 
stroken met en bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat een gelijk 
speelveld verzekerd moet zijn. Ook heeft 
de Raad de Commissie verzocht om na te 
gaan of daarvoor een aanpassing van de 
bestaande regels vereist is.

(16) Voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit zijn veranderingen in 
het gehele beleidsspectrum en een 
collectieve inspanning van alle sectoren 
van de economie en de samenleving 
vereist, zoals de Commissie opmerkt in 
haar mededeling over de Europese Green 
Deal. De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 12 december 2019 
verklaard dat alle relevante wetgeving en 
beleidsinstrumenten van de Unie moeten 
stroken met en bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat een gelijk 
speelveld verzekerd moet zijn. Ook heeft 
de Raad de Commissie verzocht om na te 
gaan of daarvoor een aanpassing van de 
bestaande regels vereist is. EU-beleid moet 
zodanig worden ontworpen dat het risico 
op koolstoflekkage in alle sectoren tot een 
minimum wordt beperkt.

Or. en

Amendement 135
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann



PE652.514v01-00 86/160 AM\1206211NL.docx

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het speciaal verslag van de 
IPCC over de gevolgen van de opwarming 
van de aarde met 1,5 °C pleit voor CO2-
neutraliteit tegen 2050 en neutraliteit voor 
andere broeikasgassen dan CO2 later in 
de eeuw om de opwarming van de aarde te 
beperken tot circa 1,5 °C. De ambitie van 
de Unie ligt hoger, omdat zij zich ten doel 
stelt voor alle broeikasgasemissies, ook 
die met een korte levensduur, halverwege 
de eeuw neutraliteit te bereiken.

Or. en

Amendement 136
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) In het speciaal verslag van 
de IPCC over de gevolgen van de 
opwarming van de aarde met 1,5 °C wordt 
erkend dat verschillende broeikasgassen 
verschillende levenscycli hebben, waarbij 
sommige gassen langer in de atmosfeer 
blijven dan anderen. Biogeen methaan 
dat door vee wordt uitgestoten heeft een 
kortere levenscyclus dan CO2, en daarmee 
moet in de klimaatambities van de EU 
rekening worden gehouden. De 
inspanningen om klimaatneutraliteit te 
bereiken moeten gericht zijn op de 
dringende noodzaak om de CO2-uitstoot 
in de atmosfeer terug te dringen.

Or. en
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Amendement 137
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 quater) Er is een voortdurend debat 
in de wetenschappelijke gemeenschap 
over de gemeenschappelijke meetmethode 
voor de potentiële wereldwijde 
temperatuurstijging, met name voor 
broeikasgassen met een korte levensduur 
zoals biogeen methaan. De effecten van 
het gebruik van de maat CO2-equivalent 
moeten verder worden geanalyseerd en er 
moet een robuuste, wetenschappelijk 
onderbouwde strategie worden ontwikkeld 
om de uitstoot van broeikasgassen met 
een korte levensduur terug te dringen.

Or. en

Amendement 138
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Klimaatvriendelijke 
uitgaven via het MFK en het Europees 
herstelfonds moeten worden gebruikt om, 
naast andere sectoren, ook de sector 
landgebruik te ondersteunen, waarbij 
groen en klimaatbestendig actief 
landbeheer moet worden bevorderd, 
bijgedragen moet worden aan de 
verwezenlijking van het doel om 3 miljard 
bomen te planten in landbouw- en 
stedelijke gebieden, en de uitvoering van 
de doelstellingen van de Unie voor herstel 
en strikte bescherming vooruit moet 
worden geholpen.
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Or. en

Amendement 139
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Bij de transitie naar 
klimaatneutraliteit moet ook oog zijn voor 
de landbouwsector, de enige 
productiesector die ook kooldioxide kan 
opslaan. Vooral de bosbouw, blijvende 
graslanden en meerjarige teelten 
waarborgen langdurige opslag.

Or. it

Amendement 140
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, op basis van een uitgebreide 

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. Antropogene emissies van 
broeikasgassen zijn onlosmakelijk 
verbonden met economische activiteiten, 
zoals blijkt uit het feit dat de wereldwijde 
uitstoot van CO2 sinds 1945 bijna 
onafgebroken is toegenomen, met een 
tijdelijke onderbreking in verband met de 
recessie als gevolg van de economische 
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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 Raad36 bij de Commissie zijn ingediend, 
de 2030-streefcijfers van de Unie inzake 
het klimaat evalueren en mogelijkheden 
onderzoeken om de emissiereductiedoelen 
voor 2030 te verhogen zodat emissies 
tegen die tijd 50 tot 55 % minder zijn dan 
in 1990. Als de Commissie het nodig acht 
om het doel van de Unie voor 2030 te 
wijzigen, moet zij een voorstel doen aan 
het Europees Parlement en de Raad doen 
om deze verordening waar nodig te 
wijzigen. Daarnaast moet de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2021 beoordelen hoe 
de Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990.

crisis van 2007-2008. Een soortgelijke 
onderbreking zal ontstaan door de 
COVID-19-pandemie, die waarschijnlijk 
de zwaarste recessie sinds de crisis van de 
jaren 30 teweeg zal brengen. 
Economische welvaart stelt een 
maatschappij in staat om zich in zetten om 
het milieu te beschermen in het belang 
van iedereen. Het is duidelijk dat in de 
bovengenoemde mededeling niet naar 
behoren rekening is gehouden met het 
belang van economische groei als 
voorwaarde voor een rationeel 
milieubeleid en sociale zekerheid. De 
doelstelling inzake vermindering van de 
broeikasgasemissies tegen 2030 en de 
doelstelling inzake zogenaamde 
“klimaatneutraliteit” tegen 2050 moeten 
beiden opnieuw worden beoordeeld. 
Daarentegen benadrukte de Commissie dat 
alle beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen, wat volgens de 
huidige kennis in feite tot de vernietiging 
van alle energie-intensieve economische 
sectoren zou leiden. Tegen september 
2020 moet de Commissie, 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 Raad36 bij de 
Commissie zijn ingediend, de 2030-
streefcijfers van de Unie herzien in de 
geest van een rationeel milieubeleid. Deze 
effectbeoordeling moet het uitgangspunt 
van alle verdere discussies zijn. Alle 
wetgevingsinitiatieven moeten hierop 
worden afgestemd, als we er niet van 
willen worden beschuldigd rechtsfeiten te 
creëren die louter ideologisch zijn 
geïnspireerd.

_________________ _________________
36 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 

36 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
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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).

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

Amendement 141
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren 
hun steentje moeten bijdragen. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, 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 Raad36 bij de Commissie zijn ingediend, 

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling is geen 
rekening gehouden met de 
scenariowijziging ten gevolge van de 
COVID-19-epidemie, die geacht wordt de 
ergste recessie te zullen veroorzaken sinds 
de Grote Depressie. Daarom is het 
passend dat de Commissie haar 
prioriteiten en termijnen herziet om 
Europa niet te ondermijnen bij het 
nastreven van klimaatneutraliteit. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, op basis van een uitgebreide 
effectbeoordeling en rekening houdend met 
haar analyse van de geïntegreerde nationale 
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de 2030 streefcijfers van de Unie inzake 
het klimaat evalueren en mogelijkheden 
onderzoeken om de emissiereductiedoelen 
voor 2030 te verhogen zodat emissies 
tegen die tijd 50 tot 55 % minder zijn dan 
in 1990. Als de Commissie het nodig acht 
om het doel van de Unie voor 2030 te 
wijzigen, moet zij een voorstel doen aan 
het Europees Parlement en de Raad doen 
om deze verordening waar nodig te 
wijzigen. Daarnaast moet de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2021 beoordelen hoe 
de Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990.

energie- en klimaatplannen die 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2018/1999 van het Europees Parlement en 
de Raad36 bij de Commissie zijn ingediend, 
rekening houden met de gevolgen en de 
impact van de pandemie op 
sociaaleconomisch gebied en haar 
doelstellingen wijzigen om de toestand 
niet verder te verergeren, vooral niet ten 
koste van de landbouw- en de 
levensmiddelensector. Als de Commissie 
het nodig acht om het doel van de Unie 
voor 2030 te wijzigen, moet zij een 
voorstel doen aan het Europees Parlement 
en de Raad doen om deze verordening 
waar nodig te wijzigen.

_________________ _________________
36 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).

36 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. it

Amendement 142
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
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aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, 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 Raad36 bij de Commissie zijn 
ingediend, de 2030-streefcijfers van de 
Unie inzake het klimaat evalueren en 
mogelijkheden onderzoeken om de 
emissiereductiedoelen voor 2030 te 
verhogen zodat emissies tegen die tijd 50 
tot 55 % minder zijn dan in 1990. Als de 
Commissie het nodig acht om het doel van 
de Unie voor 2030 te wijzigen, moet zij 
een voorstel doen aan het Europees 
Parlement en de Raad doen om deze 
verordening waar nodig te wijzigen. 
Daarnaast moet de Commissie uiterlijk op 
30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990.

aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. Gezien de 
Uniedoelstelling om uiterlijk tegen 2040 
klimaatneutraliteit tot stand te brengen, is 
het van essentieel belang dat klimaatactie 
en alle relevante sectorale wetgeving 
verder worden versterkt en met name dat 
de Uniedoelstelling voor 2030 wordt 
verhoogd tot een emissiereductie van 
65 % ten opzichte van de niveaus van 
1990. Derhalve moet de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
hogere doelstelling dienovereenkomstig 
gewijzigd zou moeten worden.

_________________
36 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, 
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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

Amendement 143
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, 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 Raad36 bij de Commissie zijn ingediend, 
de 2030-streefcijfers van de Unie inzake 
het klimaat evalueren en mogelijkheden 
onderzoeken om de emissiereductiedoelen 
voor 2030 te verhogen zodat emissies 

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. Om een traject 
naar koolstofneutrale economieën te 
kunnen volgen, moet de Commissie 
tegen september 2020, 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 Raad36 bij de 
Commissie zijn ingediend, een voorstel 
doen aan het Europees Parlement en de 
Raad om deze verordening te wijzigen, met 



PE652.514v01-00 94/160 AM\1206211NL.docx

NL

tegen die tijd 50 tot 55 % minder zijn dan 
in 1990. Als de Commissie het nodig acht 
om het doel van de Unie voor 2030 te 
wijzigen, moet zij een voorstel doen aan 
het Europees Parlement en de Raad doen 
om deze verordening waar nodig te 
wijzigen. Daarnaast moet de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990.

een nieuwe doelstelling voor een 
emissiereductie tegen 2030 van 70 % ten 
opzichte van het niveau van 1990. 
Daarnaast moet de Commissie uiterlijk op 
30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 70 % minder 
zijn dan in 1990.

_________________ _________________
36 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).

36 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

Amendement 144
Veronika Vrecionová

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
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dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, 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 Raad36 bij de Commissie zijn ingediend, 
de 2030-streefcijfers van de Unie inzake 
het klimaat evalueren en mogelijkheden 
onderzoeken om de emissiereductiedoelen 
voor 2030 te verhogen zodat emissies 
tegen die tijd 50 tot 55 % minder zijn dan 
in 1990. Als de Commissie het nodig acht 
om het doel van de Unie voor 2030 te 
wijzigen, moet zij een voorstel doen aan 
het Europees Parlement en de Raad doen 
om deze verordening waar nodig te 
wijzigen. Daarnaast moet de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990.

dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, 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 Raad36 bij de Commissie zijn ingediend, 
de 2030-streefcijfers van de Unie inzake 
het klimaat evalueren en mogelijkheden 
onderzoeken om de emissiereductiedoelen 
voor 2030 te verhogen zodat emissies 
tegen die tijd 40 tot 45 % minder zijn dan 
in 1990. Als de Commissie het nodig acht 
om het doel van de Unie voor 2030 te 
wijzigen, moet zij een voorstel doen aan 
het Europees Parlement en de Raad om 
deze verordening waar nodig te wijzigen. 
Daarnaast moet de Commissie uiterlijk op 
30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 40 tot 45 % 
minder zijn dan in 1990.

_________________ _________________
36 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 

36 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 



PE652.514v01-00 96/160 AM\1206211NL.docx

NL

het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

Or. en

Motivering

In overeenstemming met 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 Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, 
Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, 
Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 
2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) 
nr. 525/2013.

Amendement 145
Balázs Hidvéghi

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, 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 Raad36 bij de Commissie zijn ingediend, 
de 2030-streefcijfers van de Unie inzake 

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen, waarbij 
rekening moet worden gehouden met het 
beginsel dat de vervuiler betaalt. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, op basis van een uitgebreide 
effectbeoordeling, uitgesplitst per lidstaat, 
en rekening houdend met haar analyse van 
de geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen die overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/1999 van het 
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het klimaat evalueren en mogelijkheden 
onderzoeken om de emissiereductiedoelen 
voor 2030 te verhogen zodat emissies 
tegen die tijd 50 tot 55 % minder zijn dan 
in 1990. Als de Commissie het nodig acht 
om het doel van de Unie voor 2030 te 
wijzigen, moet zij een voorstel doen aan 
het Europees Parlement en de Raad doen 
om deze verordening waar nodig te 
wijzigen. Daarnaast moet de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990.

Europees Parlement en de Raad36 bij de 
Commissie zijn ingediend, de 2030-
streefcijfers van de Unie inzake het klimaat 
evalueren en mogelijkheden onderzoeken 
om de emissiereductiedoelen voor 2030 te 
verhogen zodat emissies tegen die tijd 50 
tot 55 % minder zijn dan in 1990. Als de 
Commissie het nodig acht om het doel van 
de Unie voor 2030 te wijzigen, moet zij 
een voorstel doen aan het Europees 
Parlement en de Raad om deze verordening 
waar nodig te wijzigen. Daarnaast moet de 
Commissie op basis van het resultaat van 
de effectbeoordeling uiterlijk op 30 juni 
2021 beoordelen hoe de Uniewetgeving ter 
uitvoering van die doelstelling gewijzigd 
zou moeten worden om emissies te 
bereiken die ongeveer 50 %, maar niet 
meer dan 55 % lager zijn dan in 1990.

_________________ _________________
36 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).

36 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

Amendement 146
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, 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 Raad36 bij de Commissie zijn ingediend, 
de 2030-streefcijfers van de Unie inzake 
het klimaat evalueren en mogelijkheden 
onderzoeken om de emissiereductiedoelen 
voor 2030 te verhogen zodat emissies 
tegen die tijd 50 tot 55 % minder zijn dan 
in 1990. Als de Commissie het nodig acht 
om het doel van de Unie voor 2030 te 
wijzigen, moet zij een voorstel doen aan 
het Europees Parlement en de Raad doen 
om deze verordening waar nodig te 
wijzigen. Daarnaast moet de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990.

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit en aan de 
instandhouding en het herstel van het 
natuurlijk kapitaal van de EU, en dat alle 
sectoren hun steentje moeten bijdragen. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, 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 Raad36 bij de Commissie zijn ingediend, 
de 2030-streefcijfers van de Unie inzake 
het klimaat evalueren en mogelijkheden 
onderzoeken om de emissiereductiedoelen 
voor 2030 te verhogen zodat emissies 
tegen die tijd 50 tot 55 % minder zijn dan 
in 1990. Als de Commissie het nodig acht 
om het doel van de Unie voor 2030 te 
wijzigen, moet zij een voorstel doen aan 
het Europees Parlement en de Raad om 
deze verordening waar nodig te wijzigen. 
Daarnaast moet de Commissie uiterlijk op 
30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990.

_________________ _________________
36 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, 

36 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, 
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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).

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

Motivering

Het is van belang om de horizontale doelstelling van instandhouding en herstel van het 
natuurlijk kapitaal te noemen, omdat er win-winoplossingen voor klimaat en milieu zijn, naast 
verkeerde oplossingen die de aantasting van het milieu en de biodiversiteit verergeren. De 
klimaatwet moet de win-winoplossingen bevorderen.

Amendement 147
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Het koolstofarm maken van 
het energiesysteem is niet alleen van 
cruciaal belang voor de 
klimaatneutraliteit maar ook voor het 
herstel van de EU na de COVID-19-crisis 
en haar welvaart op lange termijn. Meer 
hernieuwbare energie die op duurzame 
wijze wordt opgewekt zal van essentieel 
belang zijn om de klimaatverandering en 
het verlies aan biodiversiteit te bestrijden. 
De EU zal ook prioriteit geven aan 
oplossingen zoals oceaanenergie, 
offshore-windenergie die ook het herstel 
van de visbestanden mogelijk maakt, 
zonneparken met 
biodiversiteitsvriendelijke 
bodembedekking en duurzame bio-
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energie. Het gebruik van hele bomen en 
voedsel- en voedergewassen voor 
energieproductie, ongeacht of zij in de EU 
zijn geproduceerd of zijn ingevoerd, moet 
tot een minimum worden beperkt1 bis.
_________________
1 bis De tekst van deze overweging is in zijn 
geheel afkomstig van de mededeling van 
de Commissie over de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030. De 
natuur terug in ons leven brengen 
(COM(2020) 380).

Or. en

Amendement 148
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) De ambitie van de sector 
landgebruik, verandering in landgebruik 
en bosbouw is op een lager niveau 
vastgesteld dan wat de sector jarenlang 
constant heeft verwezenlijkt. Daarom 
moet Verordening (EU) 2018/841 uiterlijk 
in december 2021 worden gewijzigd om de 
noodzakelijke hogere ambitie, het 
bestaande potentieel van verbeterde 
praktijken in alle categorieën van 
landgebruik, en Uniedoelstellingen voor 
herstel en strenge bescherming erin op te 
nemen. Landbeheerders, voor wie de 
verplichtingen van de lidstaten uit hoofde 
van de LULUCF-verordening niet van 
toepassing zijn, zullen in voorkomend 
geval worden ondersteund door de 
stimulerings- en compensatieregelingen 
in het kader van het MFK en het 
Europees herstelfonds.

Or. en
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Amendement 149
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat de Unie 
en de lidstaten op koers blijven om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken en vooruitgang te boeken 
op het gebied van aanpassing aan de 
klimaatverandering, moet de Commissie 
regelmatig de vooruitgang beoordelen. 
Indien de collectieve vooruitgang van de 
lidstaten met betrekking tot 
klimaatneutraliteit of aanpassing aan de 
klimaatverandering onvoldoende is, of 
indien maatregelen van de Unie 
onverenigbaar zijn met de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit of ontoereikend 
zijn om het vermogen tot aanpassing te 
vergroten, de veerkracht te versterken of 
de kwetsbaarheid te verminderen, moet de 
Commissie overeenkomstig de Verdragen 
de nodige maatregelen nemen. De 
Commissie moet ook regelmatig de 
relevante nationale maatregelen 
beoordelen, en aanbevelingen doen indien 
zij vaststelt dat de maatregelen van een 
lidstaat onverenigbaar zijn met de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of 
ontoereikend zijn om het vermogen tot 
aanpassing te vergroten, de veerkracht te 
versterken en de kwetsbaarheid voor de 
klimaatverandering te verminderen.

(18) Als uitvoerende autoriteit is de 
Commissie, met inachtneming van 
subsidiariteit en evenredigheid, bevoegd, 
in de geest van een rationeel milieubeleid, 
een overzicht van het beleid van de 
verschillende lidstaten op te stellen en 
daar commentaar op te geven in de vorm 
van niet-bindende aanbevelingen.

Or. en

Amendement 150
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat de Unie en 
de lidstaten op koers blijven om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken en vooruitgang te boeken 
op het gebied van aanpassing aan de 
klimaatverandering, moet de Commissie 
regelmatig de vooruitgang beoordelen. 
Indien de collectieve vooruitgang van de 
lidstaten met betrekking tot 
klimaatneutraliteit of aanpassing aan de 
klimaatverandering onvoldoende is, of 
indien maatregelen van de Unie 
onverenigbaar zijn met de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit of ontoereikend 
zijn om het vermogen tot aanpassing te 
vergroten, de veerkracht te versterken of de 
kwetsbaarheid te verminderen, moet de 
Commissie overeenkomstig de Verdragen 
de nodige maatregelen nemen. De 
Commissie moet ook regelmatig de 
relevante nationale maatregelen 
beoordelen, en aanbevelingen doen indien 
zij vaststelt dat de maatregelen van een 
lidstaat onverenigbaar zijn met de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of 
ontoereikend zijn om het vermogen tot 
aanpassing te vergroten, de veerkracht te 
versterken en de kwetsbaarheid voor de 
klimaatverandering te verminderen.

(18) Om ervoor te zorgen dat de Unie en 
de lidstaten op koers blijven om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken en vooruitgang te boeken 
op het gebied van aanpassing aan de 
klimaatverandering, moet de Commissie 
regelmatig de vooruitgang beoordelen. 
Indien de collectieve vooruitgang van de 
lidstaten met betrekking tot 
klimaatneutraliteit of aanpassing aan de 
klimaatverandering onvoldoende is, of 
indien maatregelen van de Unie 
onverenigbaar zijn met de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit of ontoereikend 
zijn om het vermogen tot aanpassing te 
vergroten, de veerkracht te versterken of de 
kwetsbaarheid te verminderen, moet de 
Commissie overeenkomstig de Verdragen 
de nodige maatregelen nemen. De 
Commissie moet ook regelmatig de 
relevante nationale maatregelen 
beoordelen, en aanbevelingen doen indien 
zij vaststelt dat Uniemaatregelen hebben 
geleid tot een verlies aan 
concurrentievermogen en banen in 
bepaalde sectoren van de economie of dat 
de maatregelen van een lidstaat 
onverenigbaar zijn met de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit of ontoereikend 
zijn om het vermogen tot aanpassing te 
vergroten, de veerkracht te versterken en 
de kwetsbaarheid voor de 
klimaatverandering te verminderen.

Or. en

Amendement 151
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(18) Om ervoor te zorgen dat de Unie en 
de lidstaten op koers blijven om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken en vooruitgang te boeken 
op het gebied van aanpassing aan de 
klimaatverandering, moet de Commissie 
regelmatig de vooruitgang beoordelen. 
Indien de collectieve vooruitgang van de 
lidstaten met betrekking tot 
klimaatneutraliteit of aanpassing aan de 
klimaatverandering onvoldoende is, of 
indien maatregelen van de Unie 
onverenigbaar zijn met de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit of ontoereikend 
zijn om het vermogen tot aanpassing te 
vergroten, de veerkracht te versterken of de 
kwetsbaarheid te verminderen, moet de 
Commissie overeenkomstig de Verdragen 
de nodige maatregelen nemen. De 
Commissie moet ook regelmatig de 
relevante nationale maatregelen 
beoordelen, en aanbevelingen doen indien 
zij vaststelt dat de maatregelen van een 
lidstaat onverenigbaar zijn met de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of 
ontoereikend zijn om het vermogen tot 
aanpassing te vergroten, de veerkracht te 
versterken en de kwetsbaarheid voor de 
klimaatverandering te verminderen.

(18) Met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en om ervoor te 
zorgen dat de Unie en de lidstaten op koers 
blijven om de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken en 
vooruitgang te boeken op het gebied van 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
moet de Commissie regelmatig de 
vooruitgang beoordelen. Indien de 
collectieve vooruitgang van de lidstaten 
met betrekking tot klimaatneutraliteit of 
aanpassing aan de klimaatverandering 
onvoldoende is, of indien maatregelen van 
de Unie onverenigbaar zijn met de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of 
ontoereikend zijn om het vermogen tot 
aanpassing te vergroten, de veerkracht te 
versterken of de kwetsbaarheid te 
verminderen, moet de Commissie 
overeenkomstig de Verdragen de nodige 
maatregelen nemen. De Commissie moet 
ook regelmatig de relevante nationale 
maatregelen beoordelen, en aanbevelingen 
doen indien zij vaststelt dat de maatregelen 
van een lidstaat onverenigbaar zijn met de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of 
ontoereikend zijn om het vermogen tot 
aanpassing te vergroten, de veerkracht te 
versterken en de kwetsbaarheid voor de 
klimaatverandering te verminderen.

Or. fr

Amendement 152
Carmen Avram

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat de Unie en 
de lidstaten op koers blijven om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken en vooruitgang te boeken 
op het gebied van aanpassing aan de 
klimaatverandering, moet de Commissie 

(18) Om ervoor te zorgen dat de Unie en 
de lidstaten op koers blijven om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken en vooruitgang te boeken 
op het gebied van aanpassing aan de 
klimaatverandering, moet de Commissie 
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regelmatig de vooruitgang beoordelen. 
Indien de collectieve vooruitgang van de 
lidstaten met betrekking tot 
klimaatneutraliteit of aanpassing aan de 
klimaatverandering onvoldoende is, of 
indien maatregelen van de Unie 
onverenigbaar zijn met de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit of ontoereikend 
zijn om het vermogen tot aanpassing te 
vergroten, de veerkracht te versterken of de 
kwetsbaarheid te verminderen, moet de 
Commissie overeenkomstig de Verdragen 
de nodige maatregelen nemen. De 
Commissie moet ook regelmatig de 
relevante nationale maatregelen 
beoordelen, en aanbevelingen doen indien 
zij vaststelt dat de maatregelen van een 
lidstaat onverenigbaar zijn met de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of 
ontoereikend zijn om het vermogen tot 
aanpassing te vergroten, de veerkracht te 
versterken en de kwetsbaarheid voor de 
klimaatverandering te verminderen.

regelmatig de vooruitgang beoordelen. 
Indien de collectieve vooruitgang van de 
lidstaten met betrekking tot 
klimaatneutraliteit of aanpassing aan de 
klimaatverandering onvoldoende is, of 
indien een maatregel van de Unie 
onverenigbaar is met de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit of ontoereikend is om 
het vermogen tot aanpassing te vergroten, 
de veerkracht te versterken of de 
kwetsbaarheid te verminderen, moet de 
Commissie overeenkomstig de Verdragen 
de nodige maatregelen nemen. De 
Commissie moet ook regelmatig de 
relevante nationale maatregelen 
beoordelen, en aanbevelingen doen indien 
zij vaststelt dat de maatregelen van een 
lidstaat onverenigbaar zijn met de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of 
ontoereikend zijn om het vermogen tot 
aanpassing te vergroten, de veerkracht te 
versterken en de kwetsbaarheid voor de 
klimaatverandering te verminderen.

Or. en

Amendement 153
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Commissie moet zorgen voor 
een solide en objectieve beoordeling op 
basis van de meest actuele 
wetenschappelijke, technische en sociaal-
economische bevindingen, waarin een 
pluriforme, onafhankelijke expertise is 
vertegenwoordigd, en moet haar 
beoordeling baseren op relevante 
informatie, met inbegrip van door de 
lidstaten ingediende en gerapporteerde 
gegevens, verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, en de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 

(19) De Commissie moet zorgen voor 
een solide en objectieve beoordeling op 
basis van de meest actuele 
wetenschappelijke, technische en sociaal-
economische bevindingen, waarin een 
pluriforme, onafhankelijke expertise is 
vertegenwoordigd, en moet haar 
beoordeling baseren op relevante 
informatie, met inbegrip van door de 
lidstaten ingediende en gerapporteerde 
gegevens, verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, en de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis. De door de 
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van de verslagen van de IPCC. Aangezien 
de Commissie zich ertoe verbonden heeft 
na te gaan hoe de EU-taxonomie in het 
kader van de Europese Green Deal door de 
publieke sector kan worden gebruikt, moet 
deze beoordeling informatie omvatten 
over ecologisch duurzame beleggingen 
door de Unie en de lidstaten, in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
2020/... [taxonomieverordening], zodra 
deze informatie beschikbaar is. De 
Commissie moet waar mogelijk 
gebruikmaken van Europese statistieken en 
gegevens, en moet voorzien in toetsing 
door deskundigen. Voor zover dit passend 
is en in overeenstemming is met zijn 
jaarlijks werkprogramma, moet het 
Europees Milieuagentschap de Commissie 
bijstaan.

Commissie aangegane verbintenis om na 
te gaan hoe de EU-taxonomie in het kader 
van de Europese Green Deal door de 
publieke sector kan worden gebruikt, moet 
worden aangepast aan de doelstelling van 
een rationeel milieubeleid. De Commissie 
moet waar mogelijk gebruikmaken van 
Europese statistieken en gegevens, en moet 
voorzien in toetsing door deskundigen. 
Voor zover dit passend is en in 
overeenstemming is met de richtsnoer 
voor een rationeel milieubeleid, moet het 
Europees Milieuagentschap de Commissie 
bijstaan.

Or. en

Amendement 154
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Commissie moet zorgen voor 
een solide en objectieve beoordeling op 
basis van de meest actuele 
wetenschappelijke, technische en sociaal-
economische bevindingen, waarin een 
pluriforme, onafhankelijke expertise is 
vertegenwoordigd, en moet haar 
beoordeling baseren op relevante 
informatie, met inbegrip van door de 
lidstaten ingediende en gerapporteerde 
gegevens, verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, en de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de verslagen van de IPCC. Aangezien 
de Commissie zich ertoe verbonden heeft 
na te gaan hoe de EU-taxonomie in het 

(19) De Commissie moet zorgen voor 
een solide en objectieve beoordeling op 
basis van de meest actuele 
wetenschappelijke, technische en sociaal-
economische bevindingen, waarin een 
pluriforme, onafhankelijke expertise is 
vertegenwoordigd, en moet haar 
beoordeling baseren op relevante 
informatie, met inbegrip van door de 
lidstaten ingediende en gerapporteerde 
gegevens, verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, en de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de verslagen van de IPCC. Aangezien 
de Commissie zich ertoe verbonden heeft 
na te gaan hoe de EU-taxonomie in het 
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kader van de Europese Green Deal door de 
publieke sector kan worden gebruikt, moet 
deze beoordeling informatie omvatten over 
ecologisch duurzame beleggingen door de 
Unie en de lidstaten, in overeenstemming 
met Verordening (EU) 2020/... 
[taxonomieverordening], zodra deze 
informatie beschikbaar is. De Commissie 
moet waar mogelijk gebruikmaken van 
Europese statistieken en gegevens, en moet 
voorzien in toetsing door deskundigen. 
Voor zover dit passend is en in 
overeenstemming is met zijn jaarlijks 
werkprogramma, moet het Europees 
Milieuagentschap de Commissie bijstaan.

kader van de Europese Green Deal door de 
publieke sector kan worden gebruikt, moet 
deze beoordeling informatie omvatten over 
ecologisch duurzame beleggingen door de 
Unie en de lidstaten, in overeenstemming 
met Verordening (EU) 2020/... 
[taxonomieverordening], zodra deze 
informatie beschikbaar is. 
Certificeringsregelingen voor 
klimaatefficiëntie voor voedsel of 
landbouw moeten gebaseerd zijn op 
intercollegiaal getoetste wetenschap en 
door de Commissie als onpartijdige 
gesprekspartner zijn beoordeeld en 
goedgekeurd. Elke regeling moet van 
overheidswege worden gefinancierd, vrij 
zijn van belangenconflicten en aan 
openbare controle worden 
onderworpen. De Commissie moet waar 
mogelijk gebruikmaken van Europese 
statistieken en gegevens, en moet voorzien 
in toetsing door deskundigen. Voor zover 
dit passend is en in overeenstemming is 
met zijn jaarlijks werkprogramma, moet 
het Europees Milieuagentschap de 
Commissie bijstaan.

Or. en

Amendement 155
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Commissie moet zorgen voor 
een solide en objectieve beoordeling op 
basis van de meest actuele 
wetenschappelijke, technische en sociaal-
economische bevindingen, waarin een 
pluriforme, onafhankelijke expertise is 
vertegenwoordigd, en moet haar 
beoordeling baseren op relevante 
informatie, met inbegrip van door de 
lidstaten ingediende en gerapporteerde 

(19) De Commissie moet zorgen voor 
een solide en objectieve beoordeling op 
basis van de meest actuele 
wetenschappelijke, technische en sociaal-
economische bevindingen, waarin een 
pluriforme, onafhankelijke expertise is 
vertegenwoordigd, en moet haar 
beoordeling baseren op relevante 
informatie, met inbegrip van door de 
lidstaten ingediende en gerapporteerde 
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gegevens, verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, en de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de verslagen van de IPCC. Aangezien 
de Commissie zich ertoe verbonden heeft 
na te gaan hoe de EU-taxonomie in het 
kader van de Europese Green Deal door de 
publieke sector kan worden gebruikt, moet 
deze beoordeling informatie omvatten over 
ecologisch duurzame beleggingen door de 
Unie en de lidstaten, in overeenstemming 
met Verordening (EU) 2020/... 
[taxonomieverordening], zodra deze 
informatie beschikbaar is. De Commissie 
moet waar mogelijk gebruikmaken van 
Europese statistieken en gegevens, en moet 
voorzien in toetsing door deskundigen. 
Voor zover dit passend is en in 
overeenstemming is met zijn jaarlijks 
werkprogramma, moet het Europees 
Milieuagentschap de Commissie bijstaan.

gegevens, verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, en de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de verslagen van de IPCC en de 
EASAC. Aangezien de Commissie zich 
ertoe verbonden heeft na te gaan hoe de 
EU-taxonomie in het kader van de 
Europese Green Deal door de publieke 
sector kan worden gebruikt, moet deze 
beoordeling informatie omvatten over 
ecologisch duurzame beleggingen door de 
Unie en de lidstaten, in overeenstemming 
met Verordening (EU) 2020/... 
[taxonomieverordening], zodra deze 
informatie beschikbaar is. De Commissie 
moet waar mogelijk gebruikmaken van 
Europese statistieken en gegevens, en moet 
voorzien in toetsing door deskundigen. 
Voor zover dit passend is en in 
overeenstemming is met zijn jaarlijks 
werkprogramma, moet het Europees 
Milieuagentschap de Commissie bijstaan.

Or. en

Motivering

Ook de EASAC ondersteunt met zijn verslagen de ontwikkeling van EU-beleid.

Amendement 156
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Aangezien burgers en 
gemeenschappen een belangrijke rol 
spelen in het aansturen van de transitie 
naar klimaatneutraliteit, moet een krachtig 
publiekelijk en maatschappelijk 
engagement voor klimaatactie worden 
bevorderd. De Commissie moet daarom 
met alle geledingen van de samenleving in 
gesprek gaan, teneinde iedereen de 
mogelijkheid en de gelegenheid te geven 

(20) De democratische rechten van de 
Europese burgers worden het best 
vertegenwoordigd door de nationale 
parlementen in de afzonderlijke lidstaten, 
die via democratische verkiezingen op 
legitieme wijze door hen worden gekozen. 
Het idee van de Commissie om de burgers 
over de rug van de parlementen op een 
ideologische wijze te indoctrineren met 
betrekking tot het klimaatbeleid dat zij 
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om actie te ondernemen met het oog op 
een klimaatneutrale en klimaatbestendige 
samenleving, onder meer door een 
Europees klimaatpact te lanceren.

wenst na te streven, moet met klem 
worden verworpen. De burgers en 
gemeenschappen zullen als eerste te lijden 
krijgen onder de sociaaleconomische 
gevolgen van deze ongekende transitie van 
een vrije samenleving met veel individuele 
rechten naar een zogenaamde 
“klimaatneutrale” maatschappij 
gebaseerd op verboden. Het voornemen 
van de Commissie om een krachtig 
publiekelijk en maatschappelijk 
engagement voor “klimaatbescherming” 
te bevorderen, moet worden verworpen, 
aangezien het in strijd is met een 
verstandig milieubeleid.

Or. en

Amendement 157
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Aangezien burgers en 
gemeenschappen een belangrijke rol 
spelen in het aansturen van de transitie 
naar klimaatneutraliteit, moet een krachtig 
publiekelijk en maatschappelijk 
engagement voor klimaatactie worden 
bevorderd. De Commissie moet daarom 
met alle geledingen van de samenleving in 
gesprek gaan, teneinde iedereen de 
mogelijkheid en de gelegenheid te geven 
om actie te ondernemen met het oog op 
een klimaatneutrale en klimaatbestendige 
samenleving, onder meer door een 
Europees klimaatpact te lanceren.

(20) Aangezien burgers en 
gemeenschappen nog niet te meten 
sociaaleconomische gevolgen 
ondervinden van de transitie naar 
klimaatneutraliteit, moet een krachtig 
publiekelijk en maatschappelijk 
engagement voor klimaatactie worden 
bevorderd, rekening houdend met alle 
behoeften van de burgers zonder de 
economische ontwikkeling in het gedrang 
te brengen. De Commissie moet daarom 
met alle geledingen van de samenleving in 
gesprek gaan via de klimaat- en 
energiedialogen op verschillende niveaus 
die overeenkomstig artikel 11 van 
Verordening (EU) 2018/1999 door de 
lidstaten zijn opgezet, onder meer met het 
oog op deze verordening.

Or. it
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Amendement 158
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Aangezien burgers en 
gemeenschappen een belangrijke rol spelen 
in het aansturen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit, moet een krachtig 
publiekelijk en maatschappelijk 
engagement voor klimaatactie worden 
bevorderd. De Commissie moet daarom 
met alle geledingen van de samenleving in 
gesprek gaan, teneinde iedereen de 
mogelijkheid en de gelegenheid te geven 
om actie te ondernemen met het oog op een 
klimaatneutrale en klimaatbestendige 
samenleving, onder meer door een 
Europees klimaatpact te lanceren.

(20) Aangezien burgers en 
gemeenschappen een belangrijke rol spelen 
in het aansturen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit, moet een krachtig 
publiekelijk en maatschappelijk 
engagement voor klimaatactie worden 
bevorderd op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau, in nauwe 
samenwerking met de lokale overheid. De 
Commissie moet daarom op volledig 
transparante wijze met alle geledingen van 
de samenleving in gesprek gaan, teneinde 
iedereen de mogelijkheid en de 
gelegenheid te geven om actie te 
ondernemen met het oog op een sociaal 
rechtvaardige, genderevenwichtige, 
klimaatneutrale en klimaatbestendige 
samenleving, onder meer door een 
Europees klimaatpact te lanceren.

Or. en

Amendement 159
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Gezien de centrale rol die 
de landbouw en de plattelandsgebieden 
spelen in het afvangen van koolstof moet 
de financiële steun van de Europese Unie 
de door landbouwers geleverde 
inspanningen voor klimaatneutraliteit 
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stimuleren.

Or. fr

Amendement 160
Balázs Hidvéghi

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van 
ondernemingen, werknemers, 
investeerders en consumenten, om te 
waarborgen dat de transitie naar 
klimaatneutraliteit onomkeerbaar is, om 
te zorgen voor een geleidelijke 
vermindering van emissies, en om te 
helpen bij de beoordeling van de 
samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen om een traject 
af te bakenen aan de hand waarvan tegen 
2050 klimaatneutraliteit in de Unie tot 
stand wordt gebracht. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven37. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen ontvangen 
het Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 

Schrappen
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hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.
_________________
37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

Amendement 161
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van ondernemingen, 
werknemers, investeerders en 
consumenten, om te waarborgen dat de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
onomkeerbaar is, om te zorgen voor een 
geleidelijke vermindering van emissies, en 
om te helpen bij de beoordeling van de 
samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen om een traject 
af te bakenen aan de hand waarvan tegen 
2050 klimaatneutraliteit in de Unie tot 
stand wordt gebracht. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

(21) Om te zorgen voor 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van ondernemingen, 
werknemers, investeerders, consumenten 
en exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven, moet elke 
lidstaat in het kader van hun 
langetermijnstrategie zoals bedoeld in 
artikel 15 van Verordening (EU) 
2018/1999, een indicatief traject 
afbakenen aan de hand waarvan 
klimaatneutraliteit in de Unie tot stand 
wordt gebracht binnen door lidstaten 
vastgestelde termijnen.
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Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven37. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen ontvangen 
het Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.
_________________
37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. it

Amendement 162
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van ondernemingen, 
werknemers, investeerders en 
consumenten, om te waarborgen dat de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
onomkeerbaar is, om te zorgen voor een 
geleidelijke vermindering van emissies, en 
om te helpen bij de beoordeling van de 
samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen om een traject 
af te bakenen aan de hand waarvan tegen 
2050 klimaatneutraliteit in de Unie tot 
stand wordt gebracht. Het is van bijzonder 

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van ondernemingen, 
werknemers, investeerders en 
consumenten, moet het ideologisch 
geïnspireerde zogenaamde 
“klimaatbeleid” worden omgevormd tot 
een rationeel milieubeleid. Dit is 
hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid van 
de EU-lidstaten, die hun beleid waar 
nodig op EU-niveau onderling kunnen 
afstemmen, zonder dat een EU-instelling 
op onrechtmatige wijze tracht zich 
bevoegdheden toe te eigenen die op geen 
enkele manier in het Verdrag van 
Lissabon zijn vastgesteld. Om een 
rationeel milieubeleid te bevorderen, kan 
de Commissie tot passende raadplegingen 
overgaan, onder meer op 
deskundigenniveau, die moeten gebeuren 
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belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven37. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen ontvangen 
het Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

in overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven37.

_________________ _________________
37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

Amendement 163
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van ondernemingen, 
werknemers, investeerders en 
consumenten, om te waarborgen dat de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
onomkeerbaar is, om te zorgen voor een 
geleidelijke vermindering van emissies, en 
om te helpen bij de beoordeling van de 
samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van landbouwers, 
ondernemingen, werknemers, investeerders 
en consumenten, om te waarborgen dat de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
onomkeerbaar is, om te zorgen voor een 
voorspelbare en gefaseerde vermindering 
van emissies, en om te helpen bij de 
beoordeling van de samenhang van de 
maatregelen en van de vooruitgang met 
betrekking tot de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, moet de Commissie de 
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worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen om een traject 
af te bakenen aan de hand waarvan tegen 
2050 klimaatneutraliteit in de Unie tot 
stand wordt gebracht. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven37. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen ontvangen 
het Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

voortgang van de lidstaten monitoren bij 
de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit in de Unie tegen 2050.

_________________
37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

Amendement 164
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van ondernemingen, 
werknemers, investeerders en 
consumenten, om te waarborgen dat de 
transitie naar klimaatneutraliteit 

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van ondernemingen, 
werknemers, investeerders en 
consumenten, om te waarborgen dat de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
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onomkeerbaar is, om te zorgen voor een 
geleidelijke vermindering van emissies, en 
om te helpen bij de beoordeling van de 
samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen om een traject 
af te bakenen aan de hand waarvan tegen 
2050 klimaatneutraliteit in de Unie tot 
stand wordt gebracht. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven37. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen ontvangen 
het Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

onomkeerbaar is, om te zorgen voor een 
geleidelijke vermindering van emissies, en 
om te helpen bij de beoordeling van de 
samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet de Commissie op basis van een 
gedetailleerde effectbeoordeling, het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel voor een verordening voorleggen 
waarin een traject wordt afgebakend aan 
de hand waarvan tegen 2050 
klimaatneutraliteit in de Unie tot stand 
wordt gebracht.

_________________
37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

Amendement 165
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van ondernemingen, 
werknemers, investeerders en 
consumenten, om te waarborgen dat de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
onomkeerbaar is, om te zorgen voor een 
geleidelijke vermindering van emissies, en 
om te helpen bij de beoordeling van de 
samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen om een traject 
af te bakenen aan de hand waarvan tegen 
2050 klimaatneutraliteit in de Unie tot 
stand wordt gebracht. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven37. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen ontvangen 
het Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van ondernemingen, 
landbouwers werknemers, investeerders en 
consumenten, om te waarborgen dat de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
onomkeerbaar is, om te zorgen voor een 
geleidelijke vermindering van emissies, en 
om te helpen bij de beoordeling van de 
samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet de Commissie het Parlement en de 
Raad een wetgevingsvoorstel voorleggen 
dat erop gericht is een traject af te baken 
aan de hand waarvan tegen 2050 
klimaatneutraliteit in de Unie tot stand 
wordt gebracht. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau en met de 
betrokken belanghebbenden, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven37.

_________________ _________________
37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en
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Amendement 166
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De invoer van 
landbouwproducten en levensmiddelen uit 
derde landen is de afgelopen jaren 
voortdurend gestegen. Die trend maakt 
het noodzakelijk te beoordelen voor welke 
uit derde landen ingevoerde producten 
soortgelijke voorschriften gelden als die 
welke gelden voor Europese landbouwers 
en hun oorsprong vinden in de 
doelstellingen van het EU-beleid om de 
effecten van klimaatverandering te 
beperken. De Commissie dient uiterlijk op 
30 juni 2021 een verslag en een 
mededeling over dit onderwerp in te 
dienen bij het Europees Parlement en de 
Raad.

Or. bg

Amendement 167
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) In lijn met de inspanningen van de 
Commissie met betrekking tot de 
beginselen van beter wetgeven, moet 
worden gestreefd naar samenhang in de 
instrumenten van de Unie voor 
broeikasgasemissiereductie. Het systeem 
om de vooruitgang bij de totstandbrenging 
van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te meten en om de 
samenhang van de daartoe genomen 
maatregelen te beoordelen, moet 
voortbouwen op en in overeenstemming 

(22) Onder andere gezien de COVID-
19-pandemie en de nog onbekende 
effecten ervan moet het in Verordening 
(EU) 2018/1999 vastgelegde 
governancekader opnieuw worden 
beoordeeld en waar nodig worden 
gewijzigd in overeenstemming met de 
beginselen van een rationeel milieubeleid, 
onder voorbehoud van de nieuwe 
conclusies van de Europese Raad.
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zijn met het in Verordening 
(EU) 2018/1999 vastgelegde 
governancekader. Met name het systeem 
van regelmatige rapportering en de 
volgorde van de beoordelingen en 
maatregelen van de Commissie op basis 
van die rapportering, moeten in 
overeenstemming worden gebracht met de 
in Verordening (EU) 2018/1999 
vastgelegde vereiste voor de lidstaten om 
informatie te verstrekken en verslagen in 
te dienen. Verordening (EU) 2018/1999 
moet derhalve worden gewijzigd om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in 
de betreffende bepalingen op te nemen.

Or. en

Amendement 168
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De klimaatverandering is per 
definitie een grensoverschrijdende 
uitdaging. Een gecoördineerd optreden op 
het niveau van de Unie is bijgevolg nodig 
om de nationale beleidsinstrumenten 
effectief aan te vullen en te versterken. 
Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit 
in de Unie tegen 2050, niet voldoende 
door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt, maar vanwege de omvang 
of de gevolgen ervan, beter door de Unie 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Unie maatregelen vaststellen in 
overeenstemming met het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 

(23) Het ontwerpen van een rationeel 
milieubeleid is hoofdzakelijk de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten. Zij 
kunnen hun beleid indien nodig vrijwillig 
op EU-niveau onderling afstemmen. Het 
subsidiariteitsbeginsel moet in acht 
worden genomen, met inbegrip van de 
controle door de nationale parlementen 
overeenkomstig artikel 5, lid 3 en 
artikel 12, onder b) VEU.
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om deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. en

Amendement 169
Mazaly Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De Unie vertegenwoordigt 
momenteel minder dan 10 % van de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. 
De doelstelling van klimaatneutraliteit 
beperkt zich tot de emissies van productie-
activiteiten in Europa, maar een coherent 
klimaatbeleid vergt dat ook wordt 
gestreefd naar beheersing van de uitstoot 
die voortvloeit uit consumptie en de invoer 
van producten uit derde landen.

Or. es

Amendement 170
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp en toepassingsgebied Onderwerp, definities en 
toepassingsgebied

Or. fr

Amendement 171
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de onomkeerbare en 
geleidelijke reductie van 
broeikasgasemissies en verbetering van de 
verwijderingen per natuurlijke of andere 
put van broeikasgassen in de Unie.

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN 
VASTGESTELD:

Deze richtlijn heeft tot doel de 
noodzakelijke transitie naar een rationeel 
milieubeleid te bevorderen. Met het oog 
hierop moeten de EU-lidstaten en de EU-
instellingen alle bestaande 
beleidsterreinen herzien, ter discussie 
stellen en, indien nodig, aanpassen. Bij 
het nemen van maatregelen op nationaal 
en Unieniveau om het milieu te 
beschermen en aanpassing aan de 
klimaatverandering te bewerkstelligen, 
moeten de lidstaten, het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
bijzondere aandacht besteden aan de 
sociaaleconomische gevolgen van de 
coronacrisis op middellange en lange 
termijn, het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie.

Or. en

Amendement 172
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de onomkeerbare en 
geleidelijke reductie van 
broeikasgasemissies en verbetering van de 
verwijderingen per natuurlijke of andere 
put van broeikasgassen in de Unie.

Deze verordening heeft tot doel de 
transitie naar klimaatneutraliteit te 
bevorderen door middel van een rationeel 
en evenwichtig milieubeleid dat niet weegt 
op de sociaaleconomische aspecten van de 
Unie. Hiertoe moeten de lidstaten en de 
Europese instellingen hun beleidslijnen 
herzien en aanpassen. Bij de uitvoering 



AM\1206211NL.docx 121/160 PE652.514v01-00

NL

van maatregelen ten behoeve van het 
milieu moeten de lidstaten, het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
bijzondere aandacht hebben voor de 
gevolgen op middellange termijn van de 
COVID-19-pandemie, voor het welzijn 
van de burgers en voor het 
concurrentievermogen van de economie, 
vooral in de zwaarst getroffen sectoren 
zoals de kmo’s en de landbouw.

Or. it

Amendement 173
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de onomkeerbare en 
geleidelijke reductie van 
broeikasgasemissies en verbetering van de 
verwijderingen per natuurlijke of andere 
put van broeikasgassen in de Unie.

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de onomkeerbare en 
geleidelijke reductie van de ecologische 
voetafdruk van de Unie. Deze verordening 
legt de doelstelling vast om tegen 2050 de 
ecologische voetafdruk van de unie tot nul 
terug te brengen.

Or. fr

Amendement 174
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de onomkeerbare en 
geleidelijke reductie van 
broeikasgasemissies en verbetering van de 
verwijderingen per natuurlijke of andere 
put van broeikasgassen in de Unie.

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de onomkeerbare, 
voorspelbare en gefaseerde reductie van 
broeikasgasemissies en verbetering van de 
verwijderingen per natuurlijke of andere 
put van broeikasgassen in de Unie.
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Or. en

Amendement 175
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de onomkeerbare en 
geleidelijke reductie van 
broeikasgasemissies en verbetering van de 
verwijderingen per natuurlijke of andere 
put van broeikasgassen in de Unie.

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de onomkeerbare reductie 
van broeikasgasemissies en verbetering 
van de verwijderingen per natuurlijke of 
andere put van broeikasgassen in de Unie.

Or. en

Amendement 176
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de onomkeerbare en 
geleidelijke reductie van 
broeikasgasemissies en verbetering van de 
verwijderingen per natuurlijke of andere 
put van broeikasgassen in de Unie.

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de geleidelijke reductie 
van broeikasgasemissies en verbetering 
van de verwijderingen per natuurlijke of 
andere put van broeikasgassen in de Unie.

Or. en

Amendement 177
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de onomkeerbare en 
geleidelijke reductie van 
broeikasgasemissies en verbetering van de 
verwijderingen per natuurlijke of andere 
put van broeikasgassen in de Unie.

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de onomkeerbare en 
geleidelijke reductie van 
broeikasgasemissies en verbetering van de 
verwijderingen per natuurlijke put van 
broeikasgassen in de Unie.

Or. en

Amendement 178
Sylvia Limmer, Ivan David

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 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.

Schrappen

Or. en

Amendement 179
Manuel Bompard

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 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 

Om de ecologische voetafdruk van de 
Unie tegen 2050 tot nul terug te brengen 
en met het oog op de 
temperatuurdoelstellingen op lange 
termijn die zijn vastgesteld in artikel 2 van 
de Overeenkomst van Parijs, legt deze 
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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.

verordening een bindende tussentijdse 
doelstelling van een koolstofvoetafdruk 
van nul tegen 2040 vast en biedt zij 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.

Voor de toepassing van deze verordening 
wordt verstaan onder:
a) “ecologische voetafdruk”: de 
biologisch productieve land- en 
wateroppervlakte die de gehele bevolking 
van de Unie nodig heeft om met gebruik 
van de bestaande technologieën en 
praktijken voor het beheer van 
hulpbronnen de door haar verbruikte 
hulpbronnen te produceren en het door 
haar gegenereerde afval te verwerken;
b) “biologisch productieve oppervlakte”: 
land- of wateroppervlakte die door middel 
van fotosynthese organisch materiaal 
produceert en die beschikt over een 
biologische capaciteit;
c) “biologische capaciteit”: de capaciteit 
van een biologisch productieve 
oppervlakte om biologisch materiaal aan 
te leveren en het door de gehele bevolking 
van de Unie geproduceerde afval op te 
nemen, met gebruik van bestaande 
beheersmethoden en winningstechnieken;
d) “koolstofvoetafdruk”: het totaal van de 
broeikasgassen in CO2-equivalent die het 
gevolg zijn van de interne vraag in de 
gehele Unie(hierna het “eindgebruik” 
genoemd).
De koolstofvoetafdruk bestaat dus uit: 
 i) de directe broeikasgasemissies van de 
Europese huishoudens; 
 ii) de broeikasgasemissies afkomstig van 
de interne productie van goederen en 
diensten in de Unie, zonder uitvoer; 
 iii) de broeikasgasemissies verbonden 
aan de in de Unie ingevoerde goederen en 
diensten, zowel voor intermediair verbruik 
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door ondernemingen als voor 
eindgebruik.

Or. fr

Amendement 180
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

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 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.

Bij deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de snelle en 
onomkeerbare reductie van 
broeikasgasemissies en verbetering van de 
verwijderingen per natuurlijke put in de 
Unie, met het oog op de doelstelling op 
lange termijn om de stijging van de 
temperatuur op aarde te beperken tot 
1,5 °C boven pre-industriële niveaus die is 
vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs.

Or. en

Amendement 181
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 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 

Deze verordening bevat een indicatieve 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie binnen een termijn die is afgestemd 
op de sociaaleconomische behoeften van 
de lidstaten, 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 
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mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Or. it

Amendement 182
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 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.

Deze verordening bevat een 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.

Or. fr

Amendement 183
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 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 

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie, 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 
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Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Or. en

Motivering

De termijn zal in de volgende amendementen worden gewijzigd, daarom hoeft alleen de 
verwijzing naar de artikelen 2 en 7 van de Overeenkomst van Parijs te worden gehandhaafd.

Amendement 184
Michal Wiezik

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 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.

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie tegen 2050, met het oog op de 
doelstelling op lange termijn om de 
temperatuurstijging te beperken tot 
1,5 °C, 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.

Or. en

Amendement 185
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Sylvia Limmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op de 
antropogene emissies en verwijderingen 
per natuurlijke of andere put van de in 

Schrappen
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deel 2 van bijlage V bij Verordening (EU) 
2018/1999 vermelde broeikasgassen.

Or. it

Amendement 186
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op de 
antropogene emissies en verwijderingen 
per natuurlijke of andere put van de in deel 
2 van bijlage V bij Verordening (EU) 
2018/1999 vermelde broeikasgassen.

Deze verordening is, voor wat betreft de 
doelstelling van een koolstofvoetafdruk 
van nul tegen 2040, van toepassing op de 
antropogene emissies en verwijderingen 
per natuurlijke put van de in deel 2 van 
bijlage V bij Verordening (EU) 2018/1999 
vermelde broeikasgassen.

Or. fr

Amendement 187
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op de 
antropogene emissies en verwijderingen 
per natuurlijke of andere put van de in 
deel 2 van bijlage V bij Verordening (EU) 
2018/1999 vermelde broeikasgassen.

Deze verordening is van toepassing op de 
antropogene emissies en verwijderingen 
per natuurlijke put van de in deel 2 van 
bijlage V bij Verordening (EU) 2018/1999 
vermelde broeikasgassen.

Or. en

Amendement 188
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
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Artikel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doelstelling inzake klimaatneutraliteit Herbeoordeling van de doelstellingen van 
het milieu- en klimaatbeleid

Or. en

Amendement 189
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doelstelling inzake klimaatneutraliteit Doelstelling inzake milieuneutraliteit

Or. fr

Amendement 190
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Uniebrede emissies van 
broeikasgassen die in het Unierecht 
gereguleerd zijn, met inbegrip van de met 
de Unie verband houdende emissies van 
de internationale luchtvaart en 
scheepvaart, mogen voor de periode van 
2021 tot 2050 niet meer dan 24-30 Gt 
CO2eq bedragen.

Or. en

Motivering

Om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C boven pre-industriële niveaus, moet volgens 
gegevens van de scenariodatabank IPCC SR1.5 een wereldwijd broeikasgasbudget (de lijst 
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met gassen van het Protocol van Kyoto) van 610-690 Gt CO2eq voor de periode 2018-2050 
worden aangehouden. Voor de huidige bevolking van de EU-27 en voor de in 2018-2020 
uitgestoten broeikasgassen komt dit neer op een broeikasgasbudget voor de EU van 24-30 Gt 
CO2eq.

Amendement 191
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De emissies en verwijderingen van 
broeikasgassen die in het Unierecht 
gereguleerd zijn, zijn uiterlijk in 2050 op 
niveau van de Unie in evenwicht, zodat de 
netto-uitstoot van emissies tegen die 
datum tot nul kan worden herleid.

1. Het beleid van de EU-lidstaten en 
de EU-instellingen is sinds geruime tijd 
alleen gericht op de grootst mogelijke 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen in het kader van een 
“klimaatbeleid” dat kan worden 
omschreven als in wezen ideologisch, die 
hoofdzakelijk moet worden bereikt door 
economische ingrepen in de 
vrijemarkteconomie en een verbodsbeleid. 
Nu verschuift het zwaartepunt steeds meer 
naar spectaculaire reductiestreefcijfers 
die noch wetenschappelijk onderbouwd 
zijn noch rekening houden met de 
economische factoren die vereist zijn voor 
beschermende maatregelen van welke 
aard dan ook. Bescherming van het 
milieu is alleen mogelijk in een vrije 
samenleving met het technisch 
innovatievermogen en de economische 
prestatie die hiervoor nodig zijn. Het komt 
steeds vaker voor dat milieufactoren 
onvoldoende in overweging worden 
genomen, bijvoorbeeld wanneer de 
milieuschade die wordt veroorzaakt door 
de winning van grondstoffen voor 
batterijen voor de opwekking van energie 
uit hernieuwbare bronnen, die tot nu toe 
door de politiek wordt gestimuleerd, wordt 
verplaatst naar landen buiten Europa. 
Daarom is het van essentieel belang, niet 
alleen met het oog op de COVID-19-
pandemie, die een ongekend zware last 
legt op de economie van de Unie, dat de 
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EU-instellingen en de lidstaten al het 
bestaande beleid herbeoordelen, ter 
discussie stellen en waar nodig 
aanpassen. Dit geldt in het bijzonder voor 
de bovengenoemde EU-wetgeving, 
namelijk 2003/87/EG (handel in 
broeikasgasemissierechten), Verordening 
(EU) 2018/842 (nationale doelstellingen 
voor de broeikasgasemissiereducties), 
Verordening (EU) 2018/841 (compensatie 
van broeikasgassen) en Verordening (EU) 
2018/1999 (governance van de energie-
unie en van de klimaatactie), maar ook, 
stroomafwaarts, Richtlijn 2012/27/EU 
(energie-efficiëntie), Richtlijn (EU) 
2018/2001 (gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen) en Richtlijn 
2010/31/EU (energieprestatie van 
gebouwen), en indien nodig andere EU-
wetgeving. Aanpassing aan de huidige 
natuurlijke klimaatverandering, waarvan 
de oorzaken verder moeten worden 
onderzocht door onafhankelijke 
wetenschappers, moet de kern van het 
toekomstige beleid vormen.

Or. en

Amendement 192
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De emissies en verwijderingen van 
broeikasgassen die in het Unierecht 
gereguleerd zijn, zijn uiterlijk in 2050 op 
niveau van de Unie in evenwicht, zodat de 
netto-uitstoot van emissies tegen die datum 
tot nul kan worden herleid.

1. De emissies en verwijderingen van 
broeikasgassen die in het Unierecht 
gereguleerd zijn, zijn op niveau van de 
Unie in evenwicht tegen een datum die de 
lidstaten bepalen op basis van hun 
sociaaleconomische behoeften.

Or. it
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Amendement 193
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De emissies en verwijderingen van 
broeikasgassen die in het Unierecht 
gereguleerd zijn, zijn uiterlijk in 2050 op 
niveau van de Unie in evenwicht, zodat de 
netto-uitstoot van emissies tegen die 
datum tot nul kan worden herleid.

1. Met ingang van 1 januari 2050 
overschrijdt het eindgebruik, en de uit dit 
eindgebruik voortvloeiende 
afvalproductie, van de Europese Unie de 
biologische capaciteit van de biologisch 
productieve oppervlakten van het 
grondgebied van de Unie niet.
Teneinde de in de eerste alinea bedoelde 
doelstelling van een ecologische 
voetafdruk van de Unie van nul waar te 
maken, stelt de Unie een tussentijdse 
doelstelling van een koolstofvoetafdruk 
van nul tegen 2040 vast: met ingang van 
1 januari 2040 overschrijden de 
broeikasgasemissies die het gevolg zijn 
van de interne vraag van de gehele Unie 
het verwijderingsvermogen van de 
natuurlijke putten op het grondgebied van 
de Unie niet.

Or. fr

Amendement 194
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De emissies en verwijderingen van 
broeikasgassen die in het Unierecht 
gereguleerd zijn, zijn uiterlijk in 2050 op 
niveau van de Unie in evenwicht, zodat de 
netto-uitstoot van emissies tegen die datum 
tot nul kan worden herleid.

1. De emissies in de hele Unie, met 
inbegrip van de met de Unie verband 
houdende emissies van de internationale 
luchtvaart en scheepvaart, en 
verwijderingen van broeikasgassen die in 
het Unierecht gereguleerd zijn, worden 
binnen de Unie zo snel mogelijk en 
uiterlijk in 2040 in evenwicht gebracht, 
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zodat de netto-uitstoot van emissies van 
broeikasgassen tegen die datum tot nul kan 
worden herleid.

Or. en

Amendement 195
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De emissies en verwijderingen van 
broeikasgassen die in het Unierecht 
gereguleerd zijn, zijn uiterlijk in 2050 op 
niveau van de Unie in evenwicht, zodat de 
netto-uitstoot van emissies tegen die datum 
tot nul kan worden herleid.

1. De eigen emissies en 
verwijderingen van broeikasgassen in de 
hele Unie die in het Unierecht gereguleerd 
zijn, zijn uiterlijk in 2040 op niveau van de 
Unie in evenwicht, zodat de netto-uitstoot 
van emissies tegen die datum tot nul kan 
worden herleid.

Or. en

Amendement 196
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De emissies en verwijderingen van 
broeikasgassen die in het Unierecht 
gereguleerd zijn, zijn uiterlijk in 2050 op 
niveau van de Unie in evenwicht, zodat de 
netto-uitstoot van emissies tegen die datum 
tot nul kan worden herleid.

1. De emissies en verwijderingen van 
broeikasgassen die in het Unierecht 
gereguleerd zijn, zijn uiterlijk in 2050 op 
niveau van de Unie in evenwicht, zodat de 
netto-uitstoot van emissies tegen die datum 
en voor de periode daarna tot nul kan 
worden herleid. Elke lidstaat moet ernaar 
streven tegen 2050 klimaatneutraal te 
worden, onder andere door middel van de 
gezamenlijke acties van de Unie.

Or. en
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Amendement 197
Balázs Hidvéghi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De emissies en verwijderingen van 
broeikasgassen die in het Unierecht 
gereguleerd zijn, zijn uiterlijk in 2050 op 
niveau van de Unie in evenwicht, zodat de 
netto-uitstoot van emissies tegen die datum 
tot nul kan worden herleid.

1. De emissies en verwijderingen van 
broeikasgassen die in het Unierecht 
gereguleerd zijn, zijn uiterlijk in 2050 op 
het niveau van de Unie in sociaal, 
economisch en milieuopzicht in 
evenwicht, zodat de netto-uitstoot van 
emissies tegen die datum tot nul kan 
worden herleid.

Or. en

Amendement 198
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Per 1 januari 2041 zijn de 
verwijderingen van broeikasgasemissies 
door natuurlijke putten groter dan de 
antropogene emissies in de Unie.

Or. en

Amendement 199
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante instellingen van de 2. De relevante instellingen van de 
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Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid en 
solidariteit tussen de lidstaten.

Unie en de lidstaten nemen met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie of op nationaal niveau, om de 
gezamenlijke verwezenlijking van de in 
lid 1 genoemde doelstellingen mogelijk te 
maken, rekening houdend met het belang 
van de bevordering van rechtvaardigheid 
en solidariteit tussen de lidstaten. 
Bovendien worden de lidstaten 
opgeroepen hun verbintenissen in het 
kader van de Overeenkomst van Parijs 
opnieuw te beoordelen.

Or. en

Amendement 200
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid en 
solidariteit tussen de lidstaten.

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie of op nationaal niveau, 
overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel, om de 
verwezenlijking van de in lid 1 genoemde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit 
mogelijk te maken, rekening houdend met 
het belang van de bevordering van 
rechtvaardigheid en solidariteit tussen de 
lidstaten.

Or. it

Amendement 201
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
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Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid en 
solidariteit tussen de lidstaten.

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van het in lid -
1 genoemde broeikasgasbudget van de 
Unie en de collectieve en individuele 
verwezenlijking van de in lid 1 genoemde 
doelstelling inzake broeikasgasneutraliteit 
en van de in lid 1 bis genoemde 
doelstelling voor na 2040 mogelijk te 
maken, rekening houdend met het belang 
van de bevordering van rechtvaardigheid 
en solidariteit tussen de lidstaten.

Or. en

Amendement 202
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid en 
solidariteit tussen de lidstaten.

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve en nationale verwezenlijking 
van de in lid 1 genoemde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit mogelijk te 
maken, rekening houdend met de 
noodzaak om directe en indirecte fossiele 
brandstoffen onmiddellijk uit te faseren 
om water, landbouwgronden en 
watergebieden als natuurlijke putten in 
stand te houden, en met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid en 
solidariteit tussen de lidstaten.

Or. en
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Amendement 203
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid en 
solidariteit tussen de lidstaten.

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake een 
ecologische voetafdruk van nul mogelijk 
te maken, rekening houdend met het belang 
van de bevordering van rechtvaardigheid 
en solidariteit tussen de lidstaten.

Or. fr

Amendement 204
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid en 
solidariteit tussen de lidstaten.

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken op 
een wijze die de voedselproductie niet in 
gevaar brengt, rekening houdend met het 
belang van de bevordering van 
rechtvaardigheid en solidariteit tussen de 
lidstaten.

Or. en
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Motivering

In overeenstemming met de voorwaarden van artikel 2, lid 1, onder b) van de Overeenkomst 
van Parijs.

Amendement 205
Petri Sarvamaa

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid en 
solidariteit tussen de lidstaten.

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met de noodzaak om het 
gebruik van fossiele brandstoffen tot een 
minimum te beperken en met het belang 
van de bevordering van rechtvaardigheid 
en solidariteit tussen de lidstaten.

Or. en

Amendement 206
Carmen Avram

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid en 

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van een rechtvaardige 
transitie, rechtvaardigheid en solidariteit 
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solidariteit tussen de lidstaten. tussen de lidstaten.

Or. en

Amendement 207
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid en 
solidariteit tussen de lidstaten.

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van een rechtvaardige 
transitie, rechtvaardigheid en solidariteit 
tussen de lidstaten.

Or. en

Amendement 208
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid en 
solidariteit tussen de lidstaten.

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
nationale en collectieve verwezenlijking 
van de in lid 1 genoemde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit mogelijk te 
maken, rekening houdend met het belang 
van de bevordering van rechtvaardigheid 
en solidariteit tussen de lidstaten.
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Or. en

Amendement 209
Balázs Hidvéghi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid en 
solidariteit tussen de lidstaten.

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid, 
solidariteit en concurrentie tussen de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 210
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt ervoor dat de 
landbouw in de Unie zelfvoorzienend 
wordt en de voedselzekerheid voor de 
burgers van de Unie gewaarborgd blijft.

Or. en

Amendement 211
Simone Schmiedtbauer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In het licht van de Overeenkomst 
van Parijs wordt gewezen op de bijzondere 
rol van de land- en bosbouw, aangezien 
enkel een vitale en productieve land- en 
bosbouw in staat is de bevolking in 
voldoende mate en tegen een betaalbare 
prijs te voorzien van kwalitatief 
hoogwaardige en veilige levensmiddelen, 
en daarnaast te zorgen voor het weer 
bijgroeien van grondstoffen voor alle 
gebruiksdoelen van de bio-economie. De 
rol van de land- en bosbouw als opslagput 
voor koolstof moet behouden blijven en 
aan de sector zelf worden toegerekend, en 
dient niet als reservoir te functioneren 
voor eventuele niet-gerealiseerde 
doelstellingen op het gebied van 
emissiereductie van andere sectoren (bijv. 
industrie, vervoer enz.).

Or. de

Motivering

De productie in de landbouw is onlosmakelijk verbonden met uitstoot (gebruik van ruwe vezel 
c.q. cellulose, hetgeen leidt tot uitstoot bij de ontsluiting van de herkauwmagen) en ook 
nitrificatieprocessen in de grond zijn onvermijdelijk (beide gelden ook voor de biologische 
productiemethode). Alle sectoren moeten zelf doeltreffende maatregelen bedenken en 
uitvoeren, teneinde de voor de in de Overeenkomst van Parijs uiteengezette vermindering van 
de uitstoot uiterst noodzakelijke “uitfasering” van de fossiele brandstoffen kolen, olie en 
aardgas te verwezenlijken.

Amendement 212
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in artikel 2, lid 11, van 

3. De Commissie voert een 
uitgebreide effectbeoordeling uit, die naar 
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Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

behoren rekening houdt met de nieuwe 
sociaaleconomische omstandigheden 
sinds de uitbraak van de COVID-19-
pandemie, voor de in artikel 2, lid 1, 
bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
economische, ecologische en sociale 
effecten van de verschillende beleidsopties 
om op een geïntegreerde en evenwichtige 
manier emissies te bereiken die lager zijn 
dan in 1990. Indien de Commissie van 
mening is dat het noodzakelijk is de 
betreffende streefcijfers te wijzigen, doet 
zij waar passend voorstellen aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 213
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de 
sociaaleconomische gevolgen in de Unie 
van de COVID-19-pandemie en 
onderzoekt zij of het wenselijk is nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 vast te 
stellen om emissies te bereiken die lager 
zijn dan de huidige. Indien de Commissie 
van mening is dat het noodzakelijk is de 
betreffende streefcijfers te wijzigen, doet 
zij waar passend wetgevingsvoorstellen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
overeenkomstig de Verdragen.

Or. it
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Amendement 214
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement 
en de Raad.

3. Tegen september 2021 beoordeelt 
de Commissie de in artikel 2, punt 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie met het oog op de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde herbeoordeling. Voorts 
moet de Commissie onderzoeken in welke 
mate Verordening (EU) 2018/1999 de 
economieën van de EU en de lidstaten 
treft, en indien noodzakelijk voorstellen 
formuleren om deze verordening aan te 
passen opdat de lidstaten, met 
inachtneming van hun soevereiniteit, 
weer maatregelen kunnen nemen om een 
rationeel milieubeleid toe te passen 
waarmee het milieu wordt beschermd ten 
behoeve van de mens, hun gezondheid 
wordt gewaarborgd en tegelijkertijd 
economische ontwikkeling mogelijk wordt 
gemaakt.

Or. en

Amendement 215
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 

3. Om de emissies van de Unie 
binnen het in artikel 2, lid -1, bedoelde 
broeikasgasbudget te houden, moeten de 
broeikasgasemissies van de gehele 
economie van de Unie tegen 2030 met 
minstens 70 % worden verminderd ten 
opzichte van 1990.
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mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 216
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement 
en de Raad.

3. In het licht van de in artikel 2, 
lid 1, genoemde doelstelling van een 
koolstofvoetafdruk van nul, en teneinde 
aan deze doelstelling bij te dragen, zijn de 
in artikel 2, punt 11, van Verordening (EU) 
2018/1999 bedoelde 2030-streefcijfers 
voor klimaat en energie van de Unie 
gericht op een emissiereductie van 70 %, 
met uitsluiting van verwijderingen, ten 
opzichte van het niveau van 1990.

Or. fr

Amendement 217
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3



AM\1206211NL.docx 145/160 PE652.514v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement 
en de Raad.

3. In het licht van de in artikel 2, lid 1, 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, komen de in artikel 2, 
punt 11, van Verordening (EU) 2018/1999 
bedoelde 2030-streefcijfers voor klimaat 
en energie van de Unie overeen met een 
emissiereductie van minstens 65 % ten 
opzichte van 1990.

Or. en

Amendement 218
Veronika Vrecionová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie de in artikel 2, punt 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 40 tot 45 % 
minder zijn dan in 1990. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. en
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Motivering

In overeenstemming met 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 Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, 
Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, 
Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 
2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) 
nr. 525/2013.

Amendement 219
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in de artikel 2, punt 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, om emissies te bereiken 
die 55 % minder zijn dan in 1990. Indien 
de Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. en

Amendement 220
Eric Andrieu
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030 streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in artikel 2, punt 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030 streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 65 % minder zijn 
dan in 1990. Indien de Commissie van 
mening is dat het noodzakelijk is de 
betreffende streefcijfers te wijzigen, doet 
zij waar passend voorstellen aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. fr

Amendement 221
Carmen Avram

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie de in artikel 2, punt 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit en op basis van een 
grondige effectbeoordeling, en onderzoekt 
zij zoveel haalbare en kosteneffectieve 
mogelijkheden als in economisch en met 
name sociaal opzicht mogelijk voor 
nieuwe emissiereductiedoelen voor 2030 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990. Hierbij moet ook 
een kosten-batenanalyse op lidstaatniveau 
worden uitgevoerd. Indien de Commissie 
van mening is dat het noodzakelijk is de 
betreffende streefcijfers te wijzigen, doet 
zij waar passend voorstellen aan het 
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Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 222
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie, nadat zij per sector de 
economische en sociale effecten heeft 
beoordeeld, in artikel 2, punt 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die tot 55 % minder 
zijn dan in 1990, en stelt zij passende 
financiering vanuit de EU-begroting voor 
om deze doelstelling te behalen. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. en

Amendement 223
Michaela Šojdrová, Anne Sander, Asim Ademov, Christine Schneider, Annie Schreijer-
Pierik, Simone Schmiedtbauer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen september 2020 beoordeelt 3. Tegen september 2020 beoordeelt 
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de Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

de Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad. Deze voorstellen omvatten ook 
een effectbeoordeling met betrekking tot 
de voorgestelde wijzigingen.

Or. en

Amendement 224
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als noodzakelijke aanvulling op de 
in lid 3 bedoelde emissiereductiedoelen en 
om de verwezenlijking van de in artikel 1 
bedoelde temperatuurdoelstelling te 
waarborgen, stelt de Commissie uiterlijk 
op 30 december 2021 een 2030-streefcijfer 
op Unie- en nationaal niveau voor 
verwijderingen en opslag van koolstof 
door natuurlijke putten voor.
Bij de vaststelling van dit streefcijfer 
wordt rekening gehouden met de 
doelstelling van de Unie voor herstel en 
strikte bescherming en wordt 
gebruikgemaakt van EU-programma’s 
voor koolstoflandbouw, milieuregelingen 
en gebiedsgebonden en 
investeringsmaatregelen in het kader van 
programma’s voor 
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plattelandsontwikkeling. Ook het 
Europees herstelfonds en het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie moeten, in het 
kader van klimaatuitgaven, erop gericht 
zijn de duurzame transitie in de sector 
landgebruik te ondersteunen.

Or. en

Amendement 225
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Vanaf 30 september 2021 neemt de 
koolstofvoetafdruk van de Unie niet meer 
toe en verminderen de 
broeikasgasemissies die verband houden 
met in de Unie ingevoerde goederen en 
diensten, alsook de emissies afkomstig 
van het lucht- en maritiem vervoer naar 
de Unie, totdat de koolstofvoetafdruk van 
de Unie vanaf 31 december 2040 nul is. 
Uiterlijk 30 juni 2021 stelt de Commissie 
de wijzigingen vast die moeten worden 
aangebracht aan de wetgeving van de 
Unie om dit te bereiken, en legt zij deze 
wijzigingen, met name de invoering van 
een koolstofgrenscorrectie, voor aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. fr

Amendement 226
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Tegen 30 september 2025 
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bestudeert de Commissie, rekening 
houdend met de internationale 
verplichtingen van de Unie en teneinde 
een verdere daling te verzekeren van de 
broeikasgasemissies afkomstig van de 
export van de Unie, een doelstelling van 
een reductie van de broeikasgasemissies 
van de export van de Unie met 85 % ten 
opzichte van 1990 tegen 2035, en legt zij 
aan het Europees Parlement en de Raad 
de voorstellen voor die zij daarvoor 
geschikt acht.

Or. fr

Amendement 227
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 
beoordeelt de Commissie hoe de 
Uniewetgeving tot uitvoering van de 
streefwaarde van de Unie voor 2030 moet 
worden gewijzigd om emissies te bereiken 
die 50 tot 55 % minder zijn dan in 1990 en 
de in artikel 2, lid 1, vastgestelde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, en neemt zij de nodige 
maatregelen in overweging, waaronder de 
vaststelling van wetgevingsvoorstellen, 
overeenkomstig de Verdragen.

Schrappen

Or. en

Amendement 228
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de 
Unie voor 2030 moet worden gewijzigd 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990 en de in artikel 2, 
lid 1, vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, en 
neemt zij de nodige maatregelen in 
overweging, waaronder de vaststelling van 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen.

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe alle Uniewetgeving die 
van belang is voor de toepassing van het 
in lid -1 genoemde broeikasgasbudget van 
de Unie, met inbegrip van de sectorale 
wetgeving, het extern optreden van de 
Unie en de begroting van de Unie moet 
worden gewijzigd om dat budget te 
kunnen handhaven, de in lid 3 
vastgestelde klimaatdoelstelling van de 
Unie voor 2030 te kunnen verwezenlijken 
en de in lid 1 vastgestelde doelstelling om 
de netto-uitstoot van broeikasgassen tot 
nul terug te brengen, te kunnen behalen, 
en waar passend wetgevingsvoorstellen 
vast te stellen, overeenkomstig de 
Verdragen.

Or. en

Amendement 229
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de 
Unie voor 2030 moet worden gewijzigd 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990 en de in artikel 2, 
lid 1, vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, en 
neemt zij de nodige maatregelen in 
overweging, waaronder de vaststelling van 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen.

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving moet 
worden gewijzigd om de in artikel 2, lid 1, 
vastgestelde doelstelling inzake een 
ecologische voetafdruk van nul te 
verwezenlijken, en neemt zij de nodige 
maatregelen in overweging, waaronder de 
vaststelling van wetgevingsvoorstellen, 
overeenkomstig de Verdragen. 

Or. fr
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Amendement 230
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 moet worden gewijzigd om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990 en de in artikel 2, 
lid 1, vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, en 
neemt zij de nodige maatregelen in 
overweging, waaronder de vaststelling van 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen.

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 moet worden gewijzigd, 
rekening houdend met de economische, 
sociale en milieueffecten, om de in 
artikel 2, lid 1, vastgestelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, en neemt zij de nodige 
maatregelen in overweging, waaronder de 
vaststelling van wetgevingsvoorstellen, 
overeenkomstig de Verdragen.

Or. en

Amendement 231
Veronika Vrecionová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 moet worden gewijzigd om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990 en de in artikel 2, 
lid 1, vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, en 
neemt zij de nodige maatregelen in 
overweging, waaronder de vaststelling van 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen.

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 moet worden gewijzigd om 
emissies te bereiken die 40 tot 45 % 
minder zijn dan in 1990 en de in artikel 2, 
lid 1, vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, en 
neemt zij de nodige maatregelen in 
overweging, waaronder de vaststelling van 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen.

Or. en



PE652.514v01-00 154/160 AM\1206211NL.docx

NL

Motivering

In overeenstemming met 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 Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, 
Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, 
Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 
2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) 
nr. 525/2013.

Amendement 232
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de 
Unie voor 2030 moet worden gewijzigd 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990 en de in artikel 2, 
lid 1, vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, en 
neemt zij de nodige maatregelen in 
overweging, waaronder de vaststelling van 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen.

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de relevante 
Uniewetgeving inzake het behalen van de 
streefwaarde van de Unie voor 2030 moet 
worden gewijzigd om emissies te bereiken 
die 65 % minder zijn dan in 1990 en de in 
artikel 2, lid 1, vastgestelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, en stelt zij waar passend 
wetgevingsvoorstellen vast, 
overeenkomstig de Verdragen.

Or. en

Amendement 233
Eric Andrieu
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 moet worden gewijzigd om 

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 moet worden gewijzigd om 
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emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990 en de in artikel 2, 
lid 1, vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, en 
neemt zij de nodige maatregelen in 
overweging, waaronder de vaststelling van 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen.

emissies te bereiken die 65 % minder zijn 
dan in 1990 en de in artikel 2, lid 1, 
vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, en 
neemt zij de nodige maatregelen in 
overweging, waaronder de vaststelling van 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen.

Or. fr

Amendement 234
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 moet worden gewijzigd om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990 en de in artikel 2, 
lid 1, vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, en 
neemt zij de nodige maatregelen in 
overweging, waaronder de vaststelling van 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen.

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 moet worden gewijzigd om 
emissies te bereiken die 55 % minder zijn 
dan in 1990 en de verwijderingen te 
verhogen om de in artikel 2, lid 1, 
vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, en 
neemt zij aanvullende nodige maatregelen 
in overweging, waaronder de vaststelling 
van wetgevingsvoorstellen, onder andere 
op het gebied van natuurbescherming en -
herstel, overeenkomstig de Verdragen.

Or. en

Amendement 235
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Teneinde de in lid 1 van dit artikel 
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bedoelde doelstelling van een 
koolstofvoetafdruk van nul te bereiken, 
presenteert de Commissie uiterlijk 30 juni 
2021 een specifiek 2030-streefcijfer voor 
de reductie van methaanemissies 
afkomstig uit alle emissiebronnen die het 
gevolg zijn van het eindgebruik van de 
Unie, met inbegrip van biogene bronnen.
Uiterlijk 30 juni 2021 legt de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad 
alle wetgevingsvoorstellen voor die zij 
geschikt acht om de methaanemissies 
afkomstig van alle emissiebronnen die het 
gevolg zijn van het eindgebruik van de 
Unie, met inbegrip van biogene bronnen, 
snel te verminderen, overeenkomstig dit 
streefcijfer, en stelt zij overeenkomstig 
artikel 16 van Verordening (EU) 
2018/1999 een strategisch Unieplan voor 
methaan voor.
De voorgestelde maatregelen moeten ten 
minste het volgende omvatten:
a) een vermindering van de veedichtheid 
per hectare overeenkomstig Richtlijn 
91/676/EEG;
b) een vermindering van de productie en 
consumptie van producten afkomstig van 
de veeteelt.

Or. fr

Amendement 236
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Teneinde de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde doelstelling van een 
koolstofvoetafdruk van nul te bereiken, 
stelt de Commissie uiterlijk 30 juni 2021 
een specifiek 2030-streefcijfer voor 
betreffende de reductie van emissies van 
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distikstofoxide afkomstig uit alle 
emissiebronnen die het gevolg zijn van het 
eindgebruik van de Unie, wat 
noodzakelijk is voor de verwezenlijking 
van de in lid 3 van dit artikel bedoelde 
2030-klimaatstreefcijfers van de Unie en 
de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
doelstelling van een koolstofvoetafdruk 
van nul van de Unie.
Uiterlijk 30 juni 2021 legt de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad 
alle wetgevingsvoorstellen voor die zij 
geschikt acht om de emissies van 
distikstofoxide afkomstig van alle 
emissiebronnen die het gevolg zijn van het 
eindgebruik van de Unie snel te 
verminderen, overeenkomstig 
bovengenoemd streefcijfer, en stelt zij een 
strategisch Unieplan voor distikstofoxide 
voor.

Or. fr

Amendement 237
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Teneinde de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde doelstelling van een 
koolstofvoetafdruk van nul te bereiken, 
stelt de Commissie uiterlijk 30 juni 2021 
een specifiek 2030-streefcijfer voor 
betreffende de reductie van emissies van 
koolstofdioxide afkomstig van alle in 
artikel 2 van Verordening (EU) 
nr. 2018/841 opgesomde 
boekhoudcategorieën voor land, wat 
noodzakelijk is voor de verwezenlijking 
van de in lid 3 van dit artikel bedoelde 
2030-klimaatstreefcijfers van de Unie en 
de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
doelstelling van een koolstofvoetafdruk 
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van nul van de Unie.
Uiterlijk 30 juni 2021 legt de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad 
alle wetgevingsvoorstellen voor die zij 
geschikt acht om de emissies van 
koolstofdioxide afkomstig van alle in 
artikel 2 van Verordening (EU) nr. 
2018/841 opgesomde 
boekhoudcategorieën voor land snel te 
verminderen, overeenkomstig 
bovengenoemd streefcijfer, en stelt zij 
voor deze emissies een strategisch 
Unieplan vast.

Or. fr

Amendement 238
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de Commissie het nodig 
acht een tussentijdse 
emissiereductiedoelstelling voor 2040 vast 
te stellen om tegen 2050 
klimaatneutraliteit tot stand te brengen, 
legt zij hiervoor, na uitvoering van een 
gedetailleerde effectbeoordeling, uiterlijk 
30 september 2028 een wetgevingsvoorstel 
voor aan het Europees Parlement en de 
Raad. Bij de effectbeoordeling wordt 
rekening gehouden met de in artikel 3, 
lid 3 genoemde criteria.

Or. en

Amendement 239
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Indien de Commissie het nodig 
acht doelstellingen voor 
koolstofverwijderingen per put voor 2040 
en voor 2050 vast te stellen om tegen 2050 
klimaatneutraliteit tot stand te brengen, 
legt zij, na uitvoering van een 
gedetailleerde effectbeoordeling, uiterlijk 
30 september 2028 wetgevingsvoorstellen 
voor aan het Europees Parlement en de 
Raad. Bij de effectbeoordeling wordt 
rekening gehouden met de in artikel 3, 
lid 3 genoemde criteria.

Or. en

Amendement 240
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Indien de Commissie het 
nodig acht een kader voor de certificering 
van verwijderingen van broeikasgas door 
landgebruik te ontwikkelen om tegen 2050 
klimaatneutraliteit tot stand te brengen, 
legt zij hiervoor, na uitvoering van een 
gedetailleerde effectbeoordeling op basis 
van wetenschappelijk onderbouwde 
meetmethoden, een wetgevingsvoorstel 
voor aan het Europees Parlement en de 
Raad.

Or. en

Amendement 241
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie beoordeelt uiterlijk 
op 30 juni 2021 de invoer van 
landbouwproducten en levensmiddelen uit 
derde landen met betrekking tot de 
voorschriften voor producenten in die 
derde landen, in het licht van de 
doelstellingen van het EU-beleid om de 
effecten van de klimaatverandering te 
beperken.

Or. bg

Amendement 242
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie garandeert toegang 
tot de beste beschikbare technologieën en 
innovatieve oplossingen die bijdragen aan 
emissiereducties door snel en voortdurend 
wettelijke hinderpalen aan te pakken.

Or. en


