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Ændringsforslag 54
Rob Rooken, Alexandr Vondra, Hermann Tertsch

Forslag til forordning
-

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Before establishing a revised 2030 target and a binding objective for climate neutrality by 
2050, the EU should take full account of all economic, environmental, and social concerns. 
The EU should estimate the impact of forced emission reductions, combined with existing 
climate policies, on the purchasing power of families and on the investment budgets of both 
the private and public sectors. Moreover, empowering the Commission (by way of delegated 
acts) to set out the post-2030 trajectory for climate neutrality, is a clear overreach of its 
mandate and indeed the EU Treaties as this is an essential element of the basic act. Finally, 
before proceeding further, the EU should determine whether it is more astute to rely on 
climate adaptation measures rather than mitigation actions.

Ændringsforslag 55
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Danilo Oscar 
Lancini, Annalisa Tardino, Marco Dreosto, Laura Huhtasaari, Silvia Sardone

Forslag til forordning
-

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

The ideas contained in the Commission's present draft legislation, in particular the newly 
defined "irreversibility" of laws, and the claim that the present climate law should be made 
the supreme legislative maxim, which no future law may contradict, and the demand made in 
the present legislative text that even retrospectively the existing legislation should be 
amended in such a way that no contradiction to the climate law arises, must be rejected in the 
strongest possible terms. This is especially true in view of such a far-reaching claim as the 



PE652.555v01-00 4/613 AM\1206394DA.docx

DA

present climate law, where the necessary time for economic and social assessments – here 
also with regards to the effects of the corona pandemic – was deliberately not allowed in 
order to implement an ideological climate policy as quickly as possible.

Ændringsforslag 56
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 5 a (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

- der henviser til FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling og til 
verdensmålene for bæredygtig udvikling 
(SDG'erne), herunder verdensmål nr. 3 
om sundhed og trivsel,

Or. en

Ændringsforslag 57
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 5 b (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

- der henviser til luftforureningens 
dramatiske konsekvenser for menneskers 
sundhed (400 000 for tidlige dødsfald 
hvert år ifølge Det Europæiske 
Miljøagentur (EEA)),

Or. en

Ændringsforslag 58
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
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Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING
om rammerne for at opnå klimaneutralitet 
og om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov")

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV
om rammerne for en rationel miljøpolitik i 
kølvandet på coronakrisen

(Ændringen fra forordning til direktiv 
finder anvendelse i hele teksten. En 
vedtagelse af dette ændringsforslag vil 
gøre det nødvendigt at foretage 
konsekvensrettelser i hele teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 59
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til det uofficielle dokument 
og den formelle juridiske udtalelse fra 
Europa-Parlamentets Juridiske Tjenester 
om udøvelsen af de delegerede beføjelser,

Or. en

Ændringsforslag 60
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Coronakrisen har ført til en global 
krise og recession i et hidtil uset omfang. 
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Det er på nuværende tidspunkt ikke 
muligt at give et fornuftigt skøn over det 
reelle omfang af coronakrisen for de 
enkelte medlemsstater og deres 
økonomier. EU-medlemsstaterne og EU-
institutionerne skal derfor gennemgå, 
stille spørgsmål ved og om fornødent 
tilpasse alle gældende politikker. Dette 
omfatter også EU-medlemsstaternes og 
EU-institutionernes miljøpolitik, som for 
nuværende benævnes som "klimapolitik", 
der opererer med modelbaserede værst 
tænkelige scenarier i den fjerne fremtid. 
Det er afgørende, at EU vender tilbage til 
en rationel miljøpolitik, som er i harmoni 
med naturen og sikrer økonomisk 
udvikling, innovation og velstand samt 
garanterer beskæftigelse for borgerne, 
forsyningssikkerhed og sundhed. Det bør i 
denne sammenhæng erindres, at luft-, 
jord- og vandkvaliteten i EU-
medlemsstaterne er den højeste i 
århundreder som følge af deres 
avancerede økonomier, og den forventede 
levetid er steget støt20a. En rationel 
miljøpolitik, der er centreret omkring 
mennesker, bevarer i stedet for at 
ødelægge rammen for en social 
markedsøkonomi, som garanterer 
iværksætteri og fri konkurrence og 
innovation. Projektet, som oprindeligt 
blev omtalt som "den europæiske 
klimaændringslov", vil blive omdøbt til 
"direktiv om fastlæggelse af rammerne 
for en rationel miljøpolitik i kølvandet på 
coronakrisen", og målsætningerne bliver 
tilpasset som angivet nedenfor.
_________________
20a Ifølge Eurostat er den forventede 
levetid i EU-medlemsstaterne (EU-27) 
steget fra 77,7 år til 81 år mellem 2002 og 
2018.

Or. en

Ændringsforslag 61
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Michael Bloss

Forslag til forordning
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Den eksistentielle trussel, som 
klimaændringer udgør, kræver højere 
ambitioner og en større klimaindsats fra 
Unionen og medlemsstaterne. Unionen 
forpligter sig til at gøre en større indsats 
for at håndtere klimaændringer og 
gennemføre Parisaftalen på grundlag af 
ligelighed og den bedste tilgængelige 
videnskab og til at løfte sin rimelige del af 
den globale opgave for at begrænse den 
globale temperaturstigning til 1,5 °C i 
forhold til det førindustrielle niveau.

Or. en

Ændringsforslag 62
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 efter sin egen 
opfattelse fastlagt en ny vækststrategi, der 
sigter mod at omstille EU til et retfærdigt 
og velstående samfund med en moderne, 
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig 
økonomi, hvor der i 2050 ikke længere er 
nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og 
hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Kommissionens 
strategi skal dog revurderes. I 
Kommissionens meddelelse 
COM(2019)0285 af 18. juni 2019 og 
COM(2020)0021 af 14. januar 2020 
udtalte Kommissionen selv, at det i 
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og inklusiv, så ingen lades i stikken. henhold til Parisaftalen ville kræve en 
yderligere årlig investering på 260 mia. 
EUR for at nå målene inden 203020a, og at 
en skærpelse af målene i form af den 
såkaldte "grønne pagt" ville kræve endnu 
større investeringer, jf. følgende: "Den 
plan, der blev fremlagt i forbindelse med 
den europæiske grønne pagt med henblik 
på at øge EU's 2030-mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner yderligere, vil 
udmønte sig i endnu større 
investeringsbehov. Det fremgik allerede af 
den tilbundsgående analyse til støtte for 
Kommissionens langsigtede strategiske 
vision for en klimaneutral EU-økonomi, 
at omstillingen til en 
lavemissionsøkonomi kan kræve 
yderligere investeringer på op til 2 % af 
BNP i 2040. Denne proces vil muligvis 
skulle fremskyndes for at sikre et højere 
ambitionsniveau allerede i 2030"21a. 
Kommissionen anslår endvidere, at de 
enkelte EU-medlemsstaters økonomiske 
output vil falde med mindst 7 % i 2020 
som følge af coronakrisen22a. 
Kommissionens egne vurderinger taget i 
betragtning er det tydeligt, at den 
nuværende "klimapolitik" økonomisk set 
ville løbe fuldstændig af sporet. 
Kommissionen har endvidere til formål at 
beskytte, bevare og øge Unionens 
naturkapital og beskytte borgernes sundhed 
og trivsel mod miljørelaterede trusler og 
konsekvenser.

_________________ _________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.
20a Kommissionens meddelelse af 18. juni 
2019 – Fælles gennemførelse af 
energiunionen og klimaindsatsen – 
etablering af grundlaget for en vellykket 
omstilling til ren energi, COM(2019)0285, 
og Kommissionens meddelelse af 
14. januar 2020 – Investeringsplan for et 
bæredygtigt Europa/Investeringsplan for 
den europæiske grønne pagt, 
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COM(2020)0021.
21a Kommissionens meddelelse af 
14. januar 2020 – Investeringsplan for et 
bæredygtigt Europa/Investeringsplan for 
den europæiske grønne pagt, 
COM(2020)0021.
22a Europæisk økonomisk prognose, forår 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 63
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Det kan ikke betragtes som en 
dekarboniseringsstrategi at forfølge en 
målsætning om "klimaneutralitet", det 
indikerer blot, at emissionerne er 
acceptable, så længe de udlignes andre 
steder. Den klimaneutrale tilgang til 
klimaindsatsen baner vejen for kreativ 
bogføring, grønvaskning samt stræben 
efter at få teknologiske løsninger til at 
bekæmpe en krise, som bogstaveligt talt 
bringer menneskers eksistens på denne 
planet i fare. Klimaneutralitet indikerer 
også, at territorier kan afgrænses og 
kaldes "klimaneutrale", samtidig med at 
deres indbyrdes forbundethed i relation til 
emissions- og forbrugstendenser i resten 
af verden og de hertil knyttede iboende 
emissioner fuldstændig overses. For så 
vidt angår kvantificeringen af de 
naturlige dræns reelle udligningskapacitet 
er det umuligt at sidestille dette med 
direkte kompensation for de faktiske 
emissioner, og det strider mod princippet 
om at stoppe forurening ved kilden. 
Unionen og medlemsstaterne skal derfor 
udarbejde en reel og dybdegående 
dekarboniseringsstrategi, som ledsages af 
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en retfærdig omstilling og indeholder en 
vision for reelle nulemissioner i 2040 med 
henblik på at opfylde Parisaftalen og vise 
globalt lederskab.

_________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 64
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

_________________ _________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

_________________ _________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 66
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 1

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

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

_________________ _________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 67
Petar Vitanov

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 

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

ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken, 
herunder borgere, regioner, geografisk 
ugunstigt stillede områder og områder, 
som oplever problemer med affolkning.

_________________ _________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 68
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

_________________ _________________
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19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 69
Rob Rooken

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

_________________ _________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 70
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López
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Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

_________________ _________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 71
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 

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

2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken, og 
følge princippet om ikke at gøre skade.

_________________ _________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 72
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

_________________ _________________
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19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 73
Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

_________________ _________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 74
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I lyset af krisen forårsaget af 
covid-19-pandemien kan en række 
målsætninger og virkemidler, der indgår i 
den europæiske grønne pagt, blive 
væsentligt påvirket. Med henblik herpå 
skal Kommissionen med jævne 
mellemrum udarbejde en rapport og en 
detaljeret evaluering af virkningerne af 
den økonomiske krise som følge af 
pandemien for målsætningerne for alle 
lovgivningsinitiativer, der er baseret på 
den grønne pagt.

Or. es

Ændringsforslag 75
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, 
Hildegard Bentele, Edina Tóth, Inese Vaidere, Christian Doleschal, Michal Wiezik, 
Stanislav Polčák, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Adam Jarubas, Peter Liese

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Covid-19-pandemien påvirker i 
alvorlig grad medlemsstaternes offentlige 
sundhedssystemer og økonomier og 
påvirker medlemsstaternes kapacitet til at 
finansiere omstillingen til en klimaneutral 
økonomi. Kommissionens foreslåede 
genopretningsplan, "EU-
genopretningsinstrument", er derfor et 
afgørende instrument for at nå 
målsætningerne i nærværende 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 76
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro
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Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at det 
haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 viser tab af 
biodiversitet over hele verden, og at 
klimaændringer er den tredjestørste årsag 
til tab af biodiversitet.22

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at det 
haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 viser tab af 
biodiversitet over hele verden, og at 
naturbaserede løsninger er tegner sig for 
37 % af modvirkningen af klimaændringer 
frem til 2030, samt at klimaændringer er 
den tredjestørste årsag til tab af 
biodiversitet.22 Klimaændringer påvirker i 
alvorlig grad hav- og landøkosystemer, 
som er de eneste dræn for 
menneskeskabte kulstofemissioner, og 
som brutto absorberer omkring 60 % af de 
globale menneskeskabte emissioner om 
året. 

_________________ _________________
20 IPCC, "Global Warming of 1.5°C", 
2018. 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 (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 

20 IPCC, "Global Warming of 1.5°C", 
2018. 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 (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
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°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, og T. Waterfield (red.)].

°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, og T. Waterfield (red.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

Or. en

Ændringsforslag 77
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at 
det haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 

(2) Unionen og medlemsstaterne 
forpligter sig fuldt ud til at opfylde 
Parisaftalen og de heri indeholdte 
langsigtede mål og opfordrer til straks at 
højne den globale ambition set i lyset af 
den nyeste tilgængelige videnskab, 
herunder de nyeste rapporter udgivet af 
Det Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer (IPCC)20, Den 
Mellemstatslige Videnspolitikplatform 
vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser (IPBES)21 og Det 
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°C, navnlig for at reducere 
sandsynligheden for ekstreme 
vejrhændelser. Den globale rapport fra 
Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform 
vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser (IPBES) fra 201921 
viser tab af biodiversitet over hele verden, 
og at klimaændringer er den tredjestørste 
årsag til tab af biodiversitet.22 

Europæiske Miljøagentur22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: 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 (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, og T. Waterfield (red.)].

20 IPCC, 2018: 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 (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, og T. Waterfield (red.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

Or. en
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Ændringsforslag 78
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at 
det haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 
°C, navnlig for at reducere 
sandsynligheden for ekstreme 
vejrhændelser. Den globale rapport fra Den 
Mellemstatslige Videnspolitikplatform 
vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser (IPBES) fra 201921 
viser tab af biodiversitet over hele verden, 
og at klimaændringer er den tredjestørste 
årsag til tab af biodiversitet.22

(2) Det er vigtigt at understrege, at Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) styres af panelets egen politiske 
dagsorden. Dette fremgår eksempelvis af 
IPCC's særrapport om virkningerne af en 
global opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20. I 
henhold til rapporten haster det med at 
reducere drivhusgasemissionerne med 
henblik på at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C og for at 
reducere sandsynligheden for ekstreme 
vejrhændelser. Den europæiske 
klimadeklaration fra 18. oktober 2019 
rejser tvivl om disse konklusioner; 
deklarationen er underskrevet af mere 
end 500 videnskabsfolk21a, der ikke 
mener, at der er tale om en klimakrise 
som deklareret af Europa-Parlamentet 
den 28. november 201922a. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 bemærker til gengæld 
tab af biodiversitet over hele verden, og at 
klimaændringer ifølge rapporten er den 
tredjestørste årsag til tab af biodiversitet.22

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: 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 (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 

20 IPCC, 2018: 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 (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
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virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, og T. Waterfield (red.)].

virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, og T. Waterfield (red.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).
21a https://clintel.nl/wp-
content/uploads/2019/10/European-
Climate-Declaration-Oslo-18-October-
2019.pdf. 

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).
22a Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

Or. en

Ændringsforslag 79
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
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førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at det 
haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 viser tab af 
biodiversitet over hele verden, og at 
klimaændringer er den tredjestørste årsag 
til tab af biodiversitet.22

førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at det 
haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 viser tab af 
biodiversitet over hele verden. Tab og 
nedbrydning af habitater er den primære 
årsag til tab af biodiversitet og udgør 
13 % af de samlede menneskeskabte 
nettoemissioner af drivhusgasser. Den 
direkte indvirkning af klimaændringer er 
den tredjestørste årsag til tab af 
biodiversitet22 i hav- og landøkosystemer, 
hvilke er de eneste dræn for 
menneskeskabte kulstofemissioner. 22

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: 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 (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 

20 IPCC, 2018: 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 (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 



AM\1206394DA.docx 25/613 PE652.555v01-00

DA

Tignor, og T. Waterfield (red.)]. Tignor, og T. Waterfield (red.)].
21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

Or. en

Ændringsforslag 80
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at det 
haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 viser tab af 
biodiversitet over hele verden, og at 
klimaændringer er den tredjestørste årsag 
til tab af biodiversitet.22

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at det 
haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 viser tab af 
biodiversitet over hele verden, og at 
klimaændringer er den tredjestørste årsag 
til tab af biodiversitet22, og at den 
bæredygtige anvendelse af naturen vil 
være afgørende for tilpasningen til og 
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modvirkningen af den farlige 
menneskeskabte interferens i 
klimasystemet22a.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: 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 (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, og T. Waterfield (red.)].

20 IPCC, 2018: 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 (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, og T. Waterfield (red.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).
22a IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(Global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

Or. en
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Begrundelse

Her indsættes yderligere relevant tekst fra IPBES' vurdering, til hvilken der allerede er 
henvist.

Ændringsforslag 81
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at det 
haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 viser tab af 
biodiversitet over hele verden, og at 
klimaændringer er den tredjestørste årsag 
til tab af biodiversitet.22

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at det 
haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 viser tab af 
biodiversitet over hele verden, og at 
klimaændringer er den tredjestørste årsag 
til tab af biodiversitet.22 Disse rapporter 
kan tjene som et vigtigt videnskabeligt 
grundlag for beslutningstagning på et 
mere velinformeret grundlag på nationalt 
niveau og EU-niveau.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: 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 

20 IPCC, 2018: 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 
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response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, og T. Waterfield (red.)].

response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, og T. Waterfield (red.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

Or. en

Ændringsforslag 82
Rob Rooken

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
grundlaget for behovet for at styrke 
foranstaltninger til modvirkning af 
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understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at 
det haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 
°C, navnlig for at reducere 
sandsynligheden for ekstreme 
vejrhændelser. Den globale rapport fra Den 
Mellemstatslige Videnspolitikplatform 
vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser (IPBES) fra 201921 
viser tab af biodiversitet over hele verden, 
og at klimaændringer er den tredjestørste 
årsag til tab af biodiversitet.22

klimaændringer. IPCC's rapport anførte 
endvidere, at der var lidt eller ingen 
evidens for, at global opvarmning var 
årsag til mange former for ekstreme 
vejrhændelser. Den globale rapport fra Den 
Mellemstatslige Videnspolitikplatform 
vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser (IPBES) fra 201921 
viser tab af biodiversitet over hele verden, 
og at klimaændringer er den tredjestørste 
årsag til tab af biodiversitet.22

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: 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 (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, og T. Waterfield (red.)].

20 IPCC, 2018: 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 (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, og T. Waterfield (red.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 



PE652.555v01-00 30/613 AM\1206394DA.docx

DA

2019). 2019).

Or. en

Begrundelse

I IPCC's særrapport bemærkes det, at litteraturen, som omhandler indvirkningerne, 
indeholder sparsomme oplysninger om det menneskelige samfunds mulighed for at kunne 
tilpasse sig de ekstreme vejrhændelser, og at det derfor ikke har været muligt at lokalisere 
omstillingen fra høj til meget høj risiko i relation til at vurdere indvirkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C og 2 °C. Det anføres videre i rapporten, at der som følge heraf ikke er 
stor tiltro til det niveau, hvor den globale opvarmning kan føre til meget høje risici i 
tilknytning til ekstreme vejrhændelser.

Ændringsforslag 83
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at 
det haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 viser tab af 
biodiversitet over hele verden, og at 
klimaændringer er den tredjestørste årsag 
til tab af biodiversitet.22

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og den 
fossile brændstofindustri og understreger 
behovet for at foretage hurtige, 
vidtrækkende og hidtil usete ændringer af 
vores økonomier. Rapporten bekræfter, at 
det haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 viser tab af 
biodiversitet over hele verden, og at 
klimaændringer er den tredjestørste årsag 
til tab af biodiversitet.22
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_________________ _________________
20 IPCC, 2018: 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 (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, og T. Waterfield (red.)].

20 IPCC, 2018: 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 (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, og T. Waterfield (red.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

Or. en

Begrundelse

IPCC var krystalklar – vi er nødt til at bibeholde fossile brændstoffer i denne gruppe. Vi kan 
ikke forklare os ud af dette.

Ændringsforslag 84
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
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Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at det 
haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 viser tab af 
biodiversitet over hele verden, og at 
klimaændringer er den tredjestørste årsag 
til tab af biodiversitet.22

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at det 
haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser og for at nå 
vippepunkterne. Den globale rapport fra 
Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform 
vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser (IPBES) fra 201921 
viser tab af biodiversitet over hele verden, 
og at klimaændringer er den tredjestørste 
årsag til tab af biodiversitet.22

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: 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 (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 

20 IPCC, 2018: 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 (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
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Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, og T. Waterfield (red.)].

Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, og T. Waterfield (red.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

Or. en

Ændringsforslag 85
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) IPCC's særrapport om havene og 
kryosfæren i et skiftende klima 
specificerer, at havene bidrager til at 
regulere klimaet, idet de absorberer mere 
end 25 % af den CO2 og 93 % af den 
varme, som udledes af mennesker i 
atmosfæren, samt leverer 50 % af 
planetens ilt. Klimamekanismerne 
afhænger af havenes og 
havøkosystemernes sundhed, som i 
øjeblikket påvirkes af global opvarmning, 
forurening, overudnyttelsen af havenes 
biodiversitet, stigende havniveauer, 
forsuring, afiltning, havhedebølger, 
smeltning af gletsjere og havis i hidtil uset 
omfang, kysterosion og ekstreme 
vejrforstyrrelser. Havene er afgørende for 
at opnå klimaneutralitet, navnlig via deres 
naturlige kulstofdræn såsom mangrover, 
koralrev, havgræsenge og saltenge. For at 
bidrage til denne målsætning er det dog 
nødvendigt at beskytte havenes sundhed 
og genoprette havøkosystemer, der er 
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udsat for væsentlige og til tider 
uoprettelige ændringer. IPCC minder om, 
at havene er en del af løsningen med 
hensyn til at modvirke og tilpasse sig 
virkningerne af klimaændringer og 
understreger nødvendigheden af at 
reducere drivhusgasemissioner og 
forurening af økosystemer samt styrke de 
naturlige kulstofdræn.

Or. en

Ændringsforslag 86
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Økosystemer, mennesker og 
økonomier i EU vil stå over for store 
indvirkninger på grund af 
klimaændringer, hvis vi ikke omgående 
modvirker drivhusgasemissioner eller 
tilpasser os klimaændringer. Byrden af 
klimaændringer viser en tydelig opdeling 
mellem nord og syd og har en meget 
større indvirkning i de sydlige regioner i 
Europa på grund af virkningerne af den 
ekstreme varme, vandmangel, tørke, 
skovbrande og tab af landbrug. En 
tilpasning til klimaændringer vil 
endvidere minimere de uundgåelige 
indvirkninger på en omkostningseffektiv 
måde og medføre betragtelige 
sidegevinster fra de naturbaserede 
løsninger1a.
_________________
1a Feyen L., Ciscar J.C., Gosling S., 
Ibarreta D., Soria A. (red.) (2020). 
Climate change impacts and adaption in 
Europe (Indvirkning af klimaændringer 
og tilpasning hertil i Europa). Den 
endelige rapport fra JRC PESETA 
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(Luxemburg: Den Europæiske Unions 
Publikationskontor, 2020). 

Or. en

Ændringsforslag 87
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Kaya-formlen, som anvendes af 
IPCC til at vurdere udviklingen i CO2-
emissioner, viser tydeligt, at CO2-
emissioner afhænger af gennemsnitlige 
levestandarder, energiintensiteten i BNP 
og CO2-indholdet i energi. Det er ikke 
realistisk at tro, at man blot kan reducere 
energiintensiteten eller CO2-indholdet i 
energi med henblik på at opnå den 
såkaldte "klimaneutralitet", hvilket 
betyder, at dette mål vil kræve en meget 
stor reduktion i BNP.

Or. en

Ændringsforslag 88
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Drevet af den af Unionen fastsatte 
lovgivningsramme blev EU's 
drivhusgasemissioner reduceret med 23 % 
mellem 1990 og 2018, samtidig med at 
økonomien voksede med 61 % i samme 
periode, hvilket viser, at det er muligt at 
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afkoble økonomisk vækst fra emissioner.

Or. en

Ændringsforslag 89
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference 
under De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer 
("Parisaftalen").

udgår

Or. en

Ændringsforslag 90
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 

(3) Et langsigtet mål, samtidig med at 
der tages hensyn til medlemsstaternes 
forskellige udgangspunkter, er af 
afgørende betydning for at bidrage til 
fremme af den retfærdige, økonomiske og 
samfundsmæssige forandring, 
beskæftigelse og vækst og opfyldelsen af 
FN's mål for bæredygtig udvikling samt for 
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fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

på en retfærdig, effektiv, 
omkostningseffektiv og socialt ansvarlig 
måde at bevæge sig i retning af 
temperaturmålet om at begrænse den 
globale opvarmning til et godt stykke 
under 2 °C i forhold til det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C 
i forhold til det førindustriel niveau som 
anført i Parisaftalen fra 2015 om 
klimaændringer, som blev vedtaget på den 
21. partskonference under De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer ("Parisaftalen").

Or. en

Ændringsforslag 91
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

(3) Et langsigtet mål er af afgørende 
betydning for den økonomiske og 
samfundsmæssige forandring, 
beskæftigelse og vækst og opfyldelsen af 
FN's mål for bæredygtig udvikling samt for 
på en retfærdig og omkostningseffektiv 
måde at bevæge sig i retning af 
temperaturmålet i Parisaftalen fra 2015 om 
klimaændringer, som blev vedtaget på den 
21. partskonference under De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer ("Parisaftalen"). Covid-19-
pandemien og dennes indvirkning på 
samfundet og økonomien betyder, at vi er 
nødt til at revaluere måderne, hvorpå vi 
kan opfylde målene i Parisaftalen, 
samtidig med at vi prioriterer den 
økonomiske genopretning i 
medlemsstaterne og Unionen som helhed.

Or. en
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Ændringsforslag 92
Peter Liese

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet om at begrænse 
den globale opvarmning til et godt stykke 
under 2 °C i forhold til det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C 
i forhold til det førindustrielle niveau som 
anført i Parisaftalen fra 2015 om 
klimaændringer, som blev vedtaget på den 
21. partskonference under De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer ("Parisaftalen").

Or. en

Ændringsforslag 93
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse af høj kvalitet og 
bæredygtig vækst og opfyldelsen af FN's 
mål for bæredygtig udvikling samt for på 
en hurtig, retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at nå 
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fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

temperaturmålet om at begrænse den 
globale opvarmning til et godt stykke 
under 2 °C i forhold til det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C 
i forhold til det førindustrielle niveau som 
anført i Parisaftalen fra 2015 om 
klimaændringer, som blev vedtaget på den 
21. partskonference under De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer ("Parisaftalen").

Or. en

Ændringsforslag 94
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at nå 
temperaturmålet om at begrænse den 
globale opvarmning til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau som anført i 
Parisaftalen fra 2015 om klimaændringer, 
som blev vedtaget på den 
21. partskonference under De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer ("Parisaftalen").

Or. en

Ændringsforslag 95
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Forslag til forordning



PE652.555v01-00 40/613 AM\1206394DA.docx

DA

Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en socialt retfærdig 
måde at nå temperaturmålet om at 
begrænse den globale opvarmning til 
1,5 °C, der er fastsat i Parisaftalen fra 
2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen"), uden 
at lade nogen i stikken.

Or. en

Ændringsforslag 96
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

(3) Et fast, langsigtet mål, som er 
enstemmigt accepteret af 
medlemsstaterne, er af afgørende 
betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

Or. en
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Ændringsforslag 97
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse, social velfærd 
og vækst og opfyldelsen af FN's mål for 
bæredygtig udvikling samt for på en 
retfærdig og omkostningseffektiv måde at 
bevæge sig i retning af temperaturmålet i 
Parisaftalen fra 2015 om klimaændringer, 
som blev vedtaget på den 
21. partskonference under De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer ("Parisaftalen").

Or. en

Ændringsforslag 98
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

(3) Et mål for 2040 er af afgørende 
betydning for at sikre en ansvarlig 
økologisk omstilling og foretage de 
fornødne hurtige, vidtrækkende og hidtil 
usete ændringer i økonomien samt for på 
en retfærdig måde at bevæge sig i retning 
af temperaturmålet om 1,5 °C i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

Or. en
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Ændringsforslag 99
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Præamblen til Parisaftalen 
anerkender "vigtigheden af at sikre 
økosystemers integritet, herunder 
havenes", og artikel 4, stk.1, litra d), i 
UNFCCC betoner, at parterne i 
konventionen skal fremme bæredygtig 
forvaltning, bevarelsen og forøgelsen af 
dræn og reservoirer for alle 
drivhusgasser, herunder biomasse, skove 
og have såvel som andre terrestriske og 
marine økosystemer samt 
kystøkosystemer. Hvis det ikke lykkes at 
nå målene i Parisaftalen, vil temperaturen 
kunne overstige vippepunkterne, hvorefter 
havene ikke længere vil være i stand til at 
absorbere så meget kulstof og deltage i 
modvirkningen af klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 100
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at holde stigningen i den 
globale gennemsnitstemperatur et godt 
stykke under 2 °C over det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i 
forhold til det førindustrielle niveau23, og 

(4) De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer 
("Parisaftalen") blev underskrevet af EU-
medlemsstaterne og EU som en 
overstatslig organisation og har som følge 
heraf og af de nationalt bestemte bidrag 
(NDC'erne), der i forbindelse hermed er 
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deri understreges vigtigheden af 
tilpasning til de skadelige virkninger af 
klimaændringer24 og af at lede finansielle 
strømme i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25.

blevet indgivet, bindende virkning, hvilket 
bl.a. afspejles i forordning (EU) 
2018/1999. Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at holde stigningen i den 
globale gennemsnitstemperatur et godt 
stykke under 2 °C over det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i 
forhold til det førindustrielle niveau23 til 
trods for den aktuelle debat, som 
inddrager forskellige synspunkter på 
årsagerne til klimaændringer. 
Parisaftalens krav om at anvende 
finansielle strømme til at reducere 
drivhusgasemissioner og forene dem med 
klimaresistent udvikling25 skal erstattes af 
en rationel miljøpolitik, som især er 
baseret på tilpasning til klimaændringer, 
hvilket har pågået i millioner af år.

_________________ _________________
23 Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen. 23 Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen.
24 Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen.
25 Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen. 25 Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 101
Michael Bloss

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at holde stigningen i den 
globale gennemsnitstemperatur et godt 
stykke under 2 °C i forhold til det 
førindustrielle niveau og fortsætte 
bestræbelserne på at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C i forhold 
til det førindustrielle niveau23, og deri 
understreges vigtigheden af tilpasning til 
de skadelige virkninger af 
klimaændringer24 og af at lede finansielle 

(4) Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at fortsætte 
bestræbelserne på at holde stigningen i 
den globale gennemsnitstemperatur til 1,5 
°C i forhold til det førindustrielle niveau23, 
og deri understreges vigtigheden af 
tilpasning til de skadelige virkninger af 
klimaændringer24 og af at lede finansielle 
strømme i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25. Den europæiske klimalov bør, 
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strømme i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25.

som den overordnede ramme for 
Unionens bidrag til Parisaftalen, sikre, at 
både Unionen og medlemsstaterne fuldt 
ud bidrager til at opnå disse tre 
langsigtede målsætninger i Parisaftalen.

_________________ _________________
23 Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen. 23 Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen.
24 Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen. 24 Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen.
25 Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen. 25 Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 102
Cindy Franssen, Kris Peeters, Michal Wiezik

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at holde stigningen i den 
globale gennemsnitstemperatur et godt 
stykke under 2 °C over det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i 
forhold til det førindustrielle niveau23, og 
deri understreges vigtigheden af tilpasning 
til de skadelige virkninger af 
klimaændringer24 og af at lede finansielle 
strømme i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25.

(4) Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at holde stigningen i den 
globale gennemsnitstemperatur et godt 
stykke under 2 °C over det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i 
forhold til det førindustrielle niveau23, og 
deri understreges vigtigheden af tilpasning 
til de skadelige virkninger af 
klimaændringer ved at fremme 
modstandsdygtighed over for 
klimaændringer og sikre en bæredygtig 
fødevareproduktion24 og af at lede 
finansielle strømme i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25.

_________________ _________________
23 Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen. 23 Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen.
24 Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen. 24 Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen.
25 Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen. 25 Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen.

Or. en
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Ændringsforslag 103
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Edina Tóth, 
Jessica Polfjärd, Christophe Hansen, Christian Doleschal, Michal Wiezik, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at holde stigningen i den 
globale gennemsnitstemperatur et godt 
stykke under 2 °C over det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i 
forhold til det førindustrielle niveau23, og 
deri understreges vigtigheden af tilpasning 
til de skadelige virkninger af 
klimaændringer24 og af at lede finansielle 
strømme i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25.

(4) Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at holde stigningen i den 
globale gennemsnitstemperatur et godt 
stykke under 2 °C over det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i 
forhold til det førindustrielle niveau23, og 
deri understreges vigtigheden af tilpasning 
til de skadelige virkninger af 
klimaændringer på en måde, som ikke 
udgør en trussel mod 
fødevareproduktionen24, og af at lede 
finansielle strømme i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25.

_________________ _________________
23 Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen. 23 Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen.
24 Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen. 24 Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen.
25 Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen. 25 Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 104
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at holde stigningen i den 
globale gennemsnitstemperatur et godt 

(4) Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at holde stigningen i den 
globale gennemsnitstemperatur et godt 
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stykke under 2 °C over det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i 
forhold til det førindustrielle niveau23, og 
deri understreges vigtigheden af tilpasning 
til de skadelige virkninger af 
klimaændringer24 og af at lede finansielle 
strømme i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25.

stykke under 2 °C over det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i 
forhold til det førindustrielle niveau23, og 
deri understreges vigtigheden af tilpasning 
til de skadelige virkninger af 
klimaændringer24 og af at lede økonomiske 
aktiviteter i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25.

_________________ _________________
23 Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen. 23 Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen.
24 Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen. 24 Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen.
25 Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen. 25 Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 105
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at holde stigningen i den 
globale gennemsnitstemperatur et godt 
stykke under 2 °C over det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i 
forhold til det førindustrielle niveau23, og 
deri understreges vigtigheden af 
tilpasning til de skadelige virkninger af 
klimaændringer24 og af at lede finansielle 
strømme i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25.

(4) Med Parisaftalen fastsættes mål om 
at holde stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur et godt stykke 
under 2 °C over det førindustrielle niveau 
og fortsætte bestræbelserne på at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C i forhold til 
det førindustrielle niveau23 og på at styrke 
evnen til at tilpasse sig til de skadelige 
virkninger af klimaændringer24 og sikre, at 
de finansielle strømme ledes i retning af 
lave drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25.

_________________ _________________
23 Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen. 23 Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen.
24 Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen. 24 Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen.
25 Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen. 25 Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen.



AM\1206394DA.docx 47/613 PE652.555v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Parisaftalen indeholder tre mål – målet om modvirkning af klimaændringer, målet om 
tilpasning og målet om finansielle strømme. Den nuværende formulering antyder, at der kun 
er et mål, nemlig målet om modvirkning af klimaændringer.

Ændringsforslag 106
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Præamblen til Parisaftalen 
anerkender "retten til sundhed" som en 
central rettighed; det fremgår af artikel 4, 
stk. 1, litra f), i UNFCCC , at alle parterne 
til konventionen bør anvende "passende 
metoder, f.eks. konsekvensanalyser, som 
udformes og fastsættes på nationalt plan, 
med henblik på at minimere de negative 
følger for økonomien, folkesundheden og 
kvaliteten af miljøet af projekter eller 
foranstaltninger, der træffes for at afbøde 
eller tilpasse sig til klimaændringerne".

Or. en

Ændringsforslag 107
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Ifølge WHO påvirker 
klimaændringer de sociale og 
miljømæssige sundhedsfaktorer – ren luft, 
rent drikkevand, tilstrækkelig mad og 
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sikkert husly – og der forventes yderligere 
250 000 dødsfald om året mellem 2030 og 
2050 som følge af fejlernæring, malaria, 
diarré og varmebelastning, og at ekstremt 
høje lufttemperaturer bidrager direkte til 
dødsfald særligt blandt ældre og de mest 
sårbare individer. Klimaændringer har i 
kraft af oversvømmelser, hedebølger, 
tørke og brande en betydelig indvirkning 
på menneskers sundhed, herunder i form 
af underernæring, hjerte-kar- og 
luftvejssygdomme og vektorbårne 
infektioner.

Or. en

Ændringsforslag 108
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer.

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
økonomien, sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets og 
økonomiens sårbarhed over for 
klimaændringer. Set i lyset heraf bør 
Unionens og medlemsstaternes 
handlinger være styret af 
forsigtighedsprincippet, princippet om 
energieffektivitet først og princippet om 
ikke at gøre skade.

Or. en
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Ændringsforslag 109
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer.

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer. Set i 
lyset heraf bør Unionens og 
medlemsstaternes handlinger være styret 
af forsigtighedsprincippet, princippet om 
energieffektivitet først og princippet om 
ikke at gøre skade.

Or. en

Ændringsforslag 110
Petar Vitanov

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
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velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer.

velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer samt 
efterstræbe målsætningerne om fuld 
beskæftigelse og social fremgang.

Or. en

Ændringsforslag 111
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer.

(5) Medlemsstaternes og Unionens 
såkaldte klimaindsats har indtil nu været 
baseret på forudsætningen om, at det er 
muligt at "beskytte" klimaet, hvilket ofte 
skaber forvirring eller sidestiller den 
lovlige og nødvendige indsats mod 
miljøforurening med "beskyttelsen" af 
klimaet. Denne indsats bør have til formål 
at beskytte samfund, mennesker, sundhed, 
fødevaresystemerne, økosystemernes 
integritet og biodiversiteten via 
formidlingen af velfærd, velstand og 
økonomisk udvikling ved at øge deres 
kapaciteter til at tilpasse sig 
klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 112
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
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mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer.

mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod klimaændringer inden 
for rammerne af 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling og med henblik på at 
opfylde målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

Klimaændringerne er allerede over os. De er ikke en lurende trussel.

Ændringsforslag 113
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Der bør stræbes efter at opnå 
synergivirkninger mellem de forskellige 
målsætninger. Med henblik herpå bør der 
indføres streng beskyttelse af væsentlige 
områder med kulstofrige økosystemer, 
såsom urskove og primærskove, 
tørveområder, græsningsarealer, 
vådområder, mangrover og 
havgræsenge1a. EU's indsats for at 
reducere emissioner bør ikke resultere i 
hverken afskovning eller indrapportering 
af højere emissioner ved arealanvendelse 
via UNFCCC fra enten tredjelande eller 
EU-lande, og der bør fremsættes forslag 
om konkrete mål for naturlige 
kulstofdræns nettooptag.
_________________
1a EU's biodiversitetsstrategi for 2030: 
Naturen skal bringes tilbage i vores liv 
(COM(2020)0380).
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Or. en

Ændringsforslag 114
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Videnskaben har dokumenteret 
den indbyrdes forbindelse mellem 
sundhed, miljø og klimakrisen, navnlig i 
tilknytning til konsekvenserne af 
klimaændringer og tab af biodiversitet og 
økosystemer. Sundheds- og sanitærkriser 
såsom covid-19 vil muligvis finde sted 
oftere i de kommende årtier og kræve, at 
EU, som en global aktør, gennemfører en 
global strategi, der har til formål at 
forebygge udviklingen af sådanne 
forekomster, ved at håndtere de 
grundlæggende årsager til problemerne 
og fremme en integreret tilgang, som er 
baseret på verdensmålene for bæredygtig 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 115
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Unionens indsats vedrørende 
klimaet vil altid blive gennemført med 
særlig opmærksomhed på ikke at 
undergrave de strategiske sektorers 
økonomiske levedygtighed. At sikre 
fødevareproduktion og fødevaresikkerhed 
i alle medlemsstater er fortsat en af 
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Unionens prioriteter. Kommissionen vil 
forelægge en detaljeret evaluering af 
virkningen af den europæiske klimalov på 
modstandskraften og konkurrenceevnen i 
EU's landbrugssektor senest den 
1. januar 2021.

Or. es

Ændringsforslag 116
Idoia Villanueva Ruiz, Silvia Modig, Manuel Bompard, Malin Björk

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Unionen og medlemsstaterne bør 
overveje nye forbrugsformer og deres 
forhold til miljøet og anerkende, at den 
nuværende model for økonomien, 
produktionen og forbruget er skyld i den 
aktuelle klimakrise samt den sociale 
forringelse, som borgerne lider under. 
EU's klimaindsats bør være styret af 
principperne om klimaretfærdighed, 
social og økonomisk retfærdighed.

Or. en

Ændringsforslag 117
Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Landbrugets og skovbrugets 
særlige rolle skal tages i betragtning med 
henblik på at opnå klimaneutralitet, idet 
kun et levedygtigt og produktivt landbrug 
og skovbrug kan forsyne befolkningen 
med sikre fødevarer af høj kvalitet i 
tilstrækkelige mængder og til 
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overkommelige priser samt med 
fornyelige råstoffer til alle formål i 
bioøkonomien.

Or. en

Ændringsforslag 118
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Klimalovgivningen skal gøre mere 
end blot at fastsætte et lovbestemt mål om 
kulstofneutralitet i 2050. Den bør 
tilvejebringe konkrete, tilstrækkelige og 
realistiske måder, hvorpå dette mål kan 
nås.

Or. en

Ændringsforslag 119
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Den europæiske klimalov bør 
sætte mennesket i centrum og have til 
formål at beskytte borgernes sundhed og 
trivsel mod miljørelaterede risici og 
indvirkninger.

Or. en

Ændringsforslag 120
Michael Bloss
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Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra 
alle økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Opfyldelse af målsætningerne i 
Parisaftalen, navnlig ved at opnå 
drivhusgasneutralitet senest i 2040, 
kræver, at alle de økonomiske sektorer, 
herunder luftfart og søfartstransport, 
hurtigt reducerer deres emissioner til tæt 
på nul. I lyset af energiproduktionens og 
energiforbrugets betydning for 
drivhusgasemissioner er overgangen til et 
yderst effektivt energisystem, som er 
baseret fuldt ud på vedvarende energi og 
bygger på et velfungerende indre marked 
for energi, af afgørende betydning. 
Omstillingen og dekarboniseringen af 
vores transport- og fødevaresystemer og 
vores industrier samt den digitale 
omstilling, teknologisk innovation og 
forskning og udvikling er også vigtige 
drivkræfter med henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet. Unionen og 
medlemsstaterne skal vedtage ambitiøse 
og kohærente lovgivningsrammer for at 
sikre, at alle sektorer i økonomien 
bidrager til Unionens klimamålsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 121
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 

(6) Medlemsstaterne bør som 
forudsætning for at opnå klimaneutralitet 
straks udfase alle direkte og indirekte 
subsidier til fossile brændstoffer. Vejen 
mod klimaneutralitet kræver endvidere et 
bidrag fra alle økonomiske sektorer, 
herunder luftfart og søtransport, for at 
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der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

nedbringe deres emissioner til tæt på nul. 
Princippet om, at forureneren betaler, bør 
være en afgørende faktor i denne 
forbindelse. I lyset af energiproduktionens 
og energiforbrugets betydning for 
drivhusgasemissioner er overgangen til et 
yderst energieffektivt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der er fuldt ud baseret på vedvarende 
energi, og som bygger på et velfungerende 
indre marked for energi, af afgørende 
betydning. Den digitale omstilling, 
teknologisk innovation og forskning og 
udvikling er også vigtige drivkræfter med 
henblik på at nå målet om klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 122
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra 
alle økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende 
betydning. Den digitale omstilling, 
teknologisk innovation og forskning og 
udvikling er også vigtige drivkræfter med 
henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet.

(6) Parisaftalen kræver, at alle 
økonomiske sektorer dekarboniseres, og 
som konsekvens heraf er ingen sektor 
undtaget fra dette krav.

Or. en

Begrundelse

En liberaliseret europæisk energiunion er ikke svaret på at dekarbonisere energisektoren; det 
har derimod sikret en fremtid for fossile brændstoffer, navnlig gas. Denne betragtning bør i 
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stedet for gentage de i Parisaftalen fastsatte krav om, at alle sektorer skal dekarboniseres.

Ændringsforslag 123
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer og en proportionel 
langsigtet forpligtelse på EU-budgettet, 
som gøres til genstand for en detaljeret 
konsekvensanalyse og er i 
overensstemmelse med de finansielle 
bestemmelser for EU-budgettet, og der 
bør endvidere ske en tilpasning heraf til 
deres særlige forhold med henblik på at 
gøre omstillingen økonomisk levedygtig, 
retfærdig og socialt fair. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 124
Pernille Weiss

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra 

(6)  Nogle EU-medlemsstater har 
forpligtet sig til ambitiøse 
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alle økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende 
betydning. Den digitale omstilling, 
teknologisk innovation og forskning og 
udvikling er også vigtige drivkræfter med 
henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet.

kulstofreduktioner, som går videre end 
Kommissionens mål om 50-55 % 
emissionsreduktion i 2030 sammenlignet 
med 1990.

Or. en

Ændringsforslag 125
Simona Bonafè

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
I lyset af den betydning, som større 
ressourceeffektivitet har for 
drivhusgasemissioner, er overgangen til 
en cirkulær økonomi, der er baseret på 
princippet om affaldsforebyggelse og 
reducering af produkters CO2-fodaftryk, 
af afgørende betydning. Den digitale 
omstilling, teknologisk innovation og 
forskning og udvikling er også vigtige 
drivkræfter med henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet.

Or. en
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Ændringsforslag 126
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske ETS- og ikke-ETS-sektorer. I 
lyset af energiproduktionens og 
energiforbrugets betydning for 
drivhusgasemissioner er overgangen til et 
bæredygtigt, økonomisk overkommeligt og 
sikkert energisystem, der bygger på et 
velfungerende indre marked for energi, af 
afgørende betydning, herunder naturgas 
og atomkraft i rollen som 
lavemissionsteknologier, der i 
overgangsfasen anvendes til at 
understøtte energiomstillingen. Den 
digitale omstilling, teknologisk innovation 
og forskning og udvikling er også vigtige 
drivkræfter med henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet, hvilket vil kræve 
yderligere finansiering til forskning, 
udvikling, gennemførelse og 
produktionsstøtte.

Or. en

Ændringsforslag 127
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra 
alle økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 

(6) Opnåelse af modstandsdygtighed 
over for klimaændringer bør være et mål 
for alle medlemsstaterne. Den digitale 
omstilling, teknologisk innovation, 
forskning og udvikling er også vigtige 
drivkræfter med henblik på at nå målet om 
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overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende 
betydning. Den digitale omstilling, 
teknologisk innovation og forskning og 
udvikling er også vigtige drivkræfter med 
henblik på at nå målet om klimaneutralitet.

modstandsdygtighed over for 
klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 128
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer, herunder en 
reduktion af emissionerne fra luftfart og 
søtransport. I lyset af energiproduktionens 
og energiforbrugets betydning for 
drivhusgasemissioner er overgangen til et 
bæredygtigt, økonomisk overkommeligt og 
sikkert energisystem, der bygger på et 
velfungerende indre marked for energi, af 
afgørende betydning. Princippet om 
forsigtig omgang med energiressourcerne 
på energiområdet bør derfor fremmes. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling samt 
deltagende videnskab er også vigtige 
drivkræfter med henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet ved at fremme 
udbredelsen af bæredygtige løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 129
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
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Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer, og at sektorerne 
deltager i omstillingen af økonomien på 
en måde, som sikrer, at deres handlinger 
bidrager til og ikke skader det langsigtede 
mål om at opnå klimaneutralitet i EU 
inden 2050. I lyset af energiproduktionens 
og energiforbrugets betydning for 
drivhusgasemissioner er overgangen til et 
bæredygtigt, økonomisk overkommeligt og 
sikkert energisystem, der bygger på et 
velfungerende indre marked for energi, af 
afgørende betydning. Den digitale 
omstilling, teknologisk innovation og 
forskning og udvikling er også vigtige 
drivkræfter med henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 130
Jan Huitema, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den cirkulære økonomis bidrag til 
klimaneutralitet bør udvides ved at øge 
anvendelsen af lavemissionsmaterialer, 
samtidig med at genanvendelse af affald 
og den effektive anvendelse af materialer 
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fremmes. Den digitale omstilling, 
teknologisk innovation og forskning og 
udvikling er også vigtige drivkræfter med 
henblik på at nå målet om klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 131
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det, at alle 
økonomiske sektorer, herunder luftfart og 
søtransport, nedbringer deres emissioner 
til tæt på nul. Princippet om, at 
forureneren betaler, bør i denne 
henseende være en afgørende faktor. I 
lyset af energiproduktionens og 
energiforbrugets betydning for 
drivhusgasemissioner er overgangen til et 
bæredygtigt, økonomisk overkommeligt og 
sikkert energisystem, der bygger på et 
velfungerende indre marked for energi og 
vedvarende energi samt energivektorer, af 
afgørende betydning. Den digitale og 
industrielle omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 132
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det en integreret 
tilgang og bidrag fra alle økonomiske 
sektorer. Princippet om, at forureneren 
betaler, bør i denne henseende være en 
afgørende faktor. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning, 
hvilket også gælder udfasningen af fossile 
brændstoffer og direkte og indirekte 
subsidier hertil. Den digitale omstilling, 
teknologisk innovation og forskning og 
udvikling er også vigtige drivkræfter med 
henblik på at nå målet om klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 133
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende 
betydning. Den digitale omstilling, 
teknologisk innovation og forskning og 
udvikling er også vigtige drivkræfter med 
henblik på at nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det et rimeligt 
bidrag fra alle økonomiske sektorer, der er 
baseret på princippet om, at "forureneren 
betaler", og som ikke bringer sikkerheden 
og prisoverkommeligheden i 
energisystemet i fare. Den digitale 
omstilling, teknologisk innovation og 
forskning og udvikling er også vigtige 
drivkræfter med henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet.

Or. it
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Ændringsforslag 134
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, 
Cindy Franssen, Edina Tóth, Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, 
Stanislav Polčák, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Adam Jarubas, Peter Liese

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det stærke bidrag 
fra alle økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, og samtidig hermed 
reducerer energifattigdommen, af 
afgørende betydning. Den digitale 
omstilling, teknologisk innovation og 
forskning og udvikling er også vigtige 
drivkræfter med henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet. Der bør anlægges en 
teknologineutral tilgang til at nå det 
pågældende mål.

Or. en

Ændringsforslag 135
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer, herunder luftfart og 
søtransport, for at nedbringe deres 
emissioner til tæt på nul. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
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der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 136
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi og samtidig hermed 
tager hensyn til risikoen for 
kulstoflækage, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 137
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der ikke anvender fossile brændstoffer og 
bygger på et velfungerende indre marked 
for energi, som er konkurrencebaseret, af 
afgørende betydning. Den digitale 
omstilling, teknologisk innovation og 
forskning og udvikling er også vigtige 
drivkræfter med henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 138
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer, herunder 
søtransport. I lyset af energiproduktionens 
og energiforbrugets betydning for 
drivhusgasemissioner er overgangen til et 
bæredygtigt, økonomisk overkommeligt og 
sikkert energisystem, der bygger på et 
velfungerende indre marked for energi, af 
afgørende betydning. Den digitale 
omstilling, teknologisk innovation og 
forskning og udvikling er også vigtige 
drivkræfter med henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 139
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen
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Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra og 
samarbejde med alle økonomiske sektorer. 
I lyset af energiproduktionens og 
energiforbrugets betydning for 
drivhusgasemissioner er overgangen til et 
bæredygtigt, økonomisk overkommeligt og 
sikkert energisystem, der bygger på et 
velfungerende indre marked for energi, af 
afgørende betydning. Den digitale 
omstilling og teknologiske neutralitet, 
innovation, forskning og udvikling er også 
vigtige drivkræfter med henblik på at nå 
målet om klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 140
Pietro Fiocchi

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Med henblik på at lette 
omstillingen til klimaneutralitet i alle 
økonomiske sektorer bør hver sektor have 
mulighed for at udarbejde en køreplan, 
der beskriver, hvordan den kan reducere 
emissionerne til tæt på nul og senest 
hvornår, idet 2050 er den seneste dato. 
For at fremme sammenligneligheden af 
disse køreplaner bør Kommissionen 
opstille et harmoniseret format og et sæt 
kriterier, der kan danne grundlag for 
disse køreplaner. Sådanne køreplaner bør 
udarbejdes i tæt samarbejde mellem 
industrisammenslutninger, 
sammenslutninger, der repræsenterer 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
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virksomheder, virksomheder, 
fagforeninger og den akademiske verden 
og bør vurdere muligheder, behov og 
udfordringer for at nå klimaneutralitet og 
meddeles Kommissionen.

Or. it

Ændringsforslag 141
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Den investeringsmæssige 
udfordring i forbindelse med at nå målet 
om klimaneutralitet inden 2050 og skabe 
fremskridt mod målet om global 
tilpasning er betragtelig. Der er behov for 
at fremme og støtte bæredygtige 
investeringer og skabe gunstige miljøer, 
som er ledende for grønne investeringer. 
EU's bæredygtige handlingsplan og det 
europæiske klassificeringssystem for 
bæredygtige aktiviteter tilvejebringer et 
robust fundament til at bygge videre på. 
De europæiske og nationale budgetter vil 
endvidere spille en nøglerolle. 
Kommissionen har foreslået et mål for 
klimamainstreaming på mindst 25 % på 
tværs af alle EU-programmer. De 
nationale budgetter bliver ligeledes 
centrale i relation til at fremme 
omstillingen. Øget anvendelse af grønne 
budgetteringsredskaber vil bidrage til at 
omdirigere det offentliges investeringer, 
forbrug og beskatning til grønne 
prioriteter og væk fra skadelige subsidier.

Or. en

Ændringsforslag 142
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Jytte Guteland

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Med henblik på at lette 
omstillingen til klimaneutralitet i alle 
sektorer i økonomien kan hver 
medlemsstat fastlægge en køreplan for 
hver af de økonomiske sektorer, som 
beskriver, hvordan den kan reducere 
emissionerne til tæt på nul og senest 
hvornår, idet 2050 er den seneste dato. 
For at fremme sammenligneligheden af 
disse køreplaner bør Kommissionen 
opstille et harmoniseret format og et sæt 
kriterier, der kan danne grundlag for 
disse køreplaner. Sådanne køreplaner bør 
udarbejdes i tæt samarbejde mellem 
erhvervssammenslutninger, 
virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfund, lokale og regionale 
myndigheder og den akademiske verden 
og bør vurdere muligheder, behov og 
udfordringer for at nå klimaneutralitet og 
meddeles Kommissionen som led i de 
nationale energi- og klimaplaner.

Or. en

Ændringsforslag 143
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Kommissionen bør fremsætte 
forslag til en detaljeret plan, som 
indeholder alle de nødvendige foreslåede 
lovgivningsmæssige og 
ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger 
med henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi i EU inden 2050. Denne plan 
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bør afdække de centrale hindringer og de 
foranstaltninger, der skal gennemføres på 
EU-niveau, for at støtte omstillingen af 
den enkelte sektor i økonomien. Alle 
sektorers kapitale investeringsindsatser 
bør være sammenlignelige og tage hensyn 
til deres relative størrelse og en rimelig 
fordeling af byrden. Såfremt dette ikke er 
muligt, bør de nationale og internationale 
udligningsmekanismer forbydes med 
henblik på at sikre, at omkostningerne ved 
omstillingen er retfærdige og rimelige.

Or. en

Ændringsforslag 144
Michael Bloss

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For klimasystemet er det de 
kumulative samlede menneskeskabte 
emissioner over tid, som er relevante for 
den samlede koncentration af 
drivhusgasser i atmosfæren. IPCC's 
særrapport vedrørende de 1,5 °C og den 
tilgrundliggende database med scenarier 
tilvejebringer den bedste tilgængelige og 
nyeste videnskabelige evidens for den 
resterende del af det globale budget for 
drivhusgasser, som skal holde den globale 
temperaturstigning til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau. Unionen og 
medlemsstaterne bør vedtage en lignende 
tilgang med et budget for drivhusgasser 
med henblik på at være konsekvente med 
deres forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 145
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Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Da det vil være vanskeligt at opnå 
klimaneutralitet alene ved hjælp af 
foranstaltninger til reduktion og 
mainstreaming, er det nødvendigt at gøre 
brug af den tilgængelige teknologi. Rollen 
for teknologier såsom kulstofopsamling, -
lagring og -anvendelse bør undersøges og 
betragtes som bidragende til, at Unionen 
kan nå sine mål. Teknologierne bør 
udvikles yderligere med henblik på 
opskalering ved hjælp af FoU-midler.

Or. en

Ændringsforslag 146
Michael Bloss

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Unionen har ført en ambitiøs 
klimapolitik og har indført en 
lovgivningsmæssig ramme med henblik på 
at nå sit mål for reduktionen af 
drivhusgasemissionerne i 2030. Den 
lovgivning, der gennemfører dette mål, 
består bl.a. af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF26, som indfører 
en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/84227, som indfører nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner frem til 
2030, og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/84128, som pålægger 
medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 

(7) Unionen har indført en 
lovgivningsmæssig ramme med henblik på 
at nå sit aktuelle mål for reduktionen af 
drivhusgasemissionerne i 2030, hvilket 
blev vedtaget, inden Parisaftalen trådte i 
kraft. Den lovgivning, der gennemfører 
dette mål, består bl.a. af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF26, som indfører en ordning for 
handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/84227, som indfører nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner frem til 
2030, og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/84128, som pålægger 
medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
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og skovbrug. arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug. Kommissionen bør senest 
den 30. juni 2021 revidere den 
pågældende lovgivning sammen med al 
relevant sektorlovgivning, Unionens 
foranstaltninger udadtil og Unionens 
budget for at tage hensyn til Unionens 
budget for drivhusgasser, Unionens 
højere klimamål for 2030 og den i 
nærværende forordning fastsatte 
målsætning om drivhusgasneutralitet.

_________________ _________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 147
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Unionen har ført en ambitiøs 
klimapolitik og har indført en 
lovgivningsmæssig ramme med henblik på 
at nå sit mål for reduktionen af 
drivhusgasemissionerne i 2030. Den 
lovgivning, der gennemfører dette mål, 
består bl.a. af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF26, som indfører 
en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/84227, som indfører nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner frem til 
2030, og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/84128, som pålægger 
medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug.

(7) Unionen har ført en ambitiøs 
klimapolitik og har indført en 
lovgivningsmæssig ramme med henblik på 
at nå sit mål for reduktionen af 
drivhusgasemissionerne i 2030. Den 
lovgivning, der gennemfører dette mål, 
består bl.a. af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF26, som indfører 
en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen (ETS), 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/84227, som indfører nationale 
mål for reduktion af drivhusgasemissioner 
frem til 2030, og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2018/84128, som 
pålægger medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug. Henset til dens veletablerede 
karakter og centrale rolle bør ETS, som 
efter behov tilpasses, styrkes og/eller 
udvides, fortsat være den centrale 
funktion i EU's klimapolitik og det 
primære instrument til at nå de i den 
europæiske klimalov fastsatte mål.

_________________ _________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
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arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 148
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Unionen har ført en ambitiøs 
klimapolitik og har indført en 
lovgivningsmæssig ramme med henblik på 
at nå sit mål for reduktionen af 
drivhusgasemissionerne i 2030. Den 
lovgivning, der gennemfører dette mål, 
består bl.a. af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF26, som indfører 
en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/84227, som indfører nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner frem til 
2030, og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/84128, som pålægger 
medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug.

(7) Medlemsstaterne og Unionen har 
indført en lovgivningsmæssig ramme med 
henblik på at nå sit mål for reduktionen af 
drivhusgasemissionerne i 2030, som er 
baseret på de i henhold til Parisaftalen 
afgivne tilsagn. Den lovgivning, der 
gennemfører dette mål, består bl.a. af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF26, som indfører en ineffektiv 
og bureaukratisk ordning for handel med 
kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen, 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/84227, som indfører nationale 
mål for reduktion af drivhusgasemissioner 
frem til 2030, og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2018/84128, som 
pålægger medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug, og er baseret udelukkende 
på den antagelse, at CO2 er eneansvarlig 
for den såkaldte globale opvarmning, 
hvilket der hidtil overhovedet ikke har 
været noget videnskabeligt belæg for.

_________________ _________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
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ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 149
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Unionen har ført en ambitiøs 
klimapolitik og har indført en 
lovgivningsmæssig ramme med henblik på 
at nå sit mål for reduktionen af 
drivhusgasemissionerne i 2030. Den 
lovgivning, der gennemfører dette mål, 
består bl.a. af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF26, som indfører 
en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/84227, som indfører nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner frem til 
2030, og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/84128, som pålægger 

(7) Unionen har ført den mest 
ambitiøse klimapolitik på verdensplan og 
har indført en lovgivningsmæssig ramme 
med henblik på at nå sit mål for 
reduktionen af drivhusgasemissionerne i 
2030, som har gjort det muligt at holde sig 
inden for Parisaftalens målsætninger om 
at reducere emissioner til mellem 2 °C og 
1,5 °C under det førindustrielle niveau. 
Den lovgivning, der gennemfører dette 
mål, består bl.a. af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF26, som indfører 
en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
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medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug.

2018/84227, som indfører nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner frem til 
2030, og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/84128, som pålægger 
medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug (LULUCF).

_________________ _________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 150
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Unionen har ført en ambitiøs (7) Unionen har ført en utilstrækkelig 
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klimapolitik og har indført en 
lovgivningsmæssig ramme med henblik på 
at nå sit mål for reduktionen af 
drivhusgasemissionerne i 2030. Den 
lovgivning, der gennemfører dette mål, 
består bl.a. af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF26, som indfører 
en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/84227, som indfører nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner frem til 
2030, og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/84128, som pålægger 
medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug.

klimapolitik og har indført en 
lovgivningsmæssig ramme med henblik på 
at nå sit mål for reduktionen af 
drivhusgasemissionerne i 2030, som endnu 
ikke er overensstemmende med 
Parisaftalen. Den lovgivning, der 
gennemfører dette mål, består bl.a. af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF26, som indfører en ordning for 
handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/84227, som indfører nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner frem til 
2030, og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/84128, som pålægger 
medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug. Samlet set har den gældende 
klimalovgivning ikke ført til de 
emissionsreduktioner, der er nødvendige 
for at begrænse den globale opvarmning 
til 1,5 °C.

_________________ _________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
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nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Begrundelse

Det er til grin, at vi klapper os selv på skulderen over EU's vellykkede klimalovgivning. Vi 
skal anerkende, at vi er røget af sporet og skal gøre en større indsats.

Ændringsforslag 151
Andreas Glück, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Unionen har ført en ambitiøs 
klimapolitik og har indført en 
lovgivningsmæssig ramme med henblik på 
at nå sit mål for reduktionen af 
drivhusgasemissionerne i 2030. Den 
lovgivning, der gennemfører dette mål, 
består bl.a. af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF26, som indfører 
en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/84227, som indfører nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner frem til 
2030, og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/84128, som pålægger 
medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug.

(7) Unionen har ført en ambitiøs 
klimapolitik og har indført en 
lovgivningsmæssig ramme med henblik på 
at nå sit mål for reduktionen af 
drivhusgasemissionerne i 2030 baseret på 
den nyeste videnskabelige forståelse, 
teknologisk åbenhed og den 
gennemsigtighed og effektivitet, som 
markedet tilvejebringer. Den lovgivning, 
der gennemfører dette mål, består bl.a. af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF26, som indfører en ordning for 
handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/84227, som indfører nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner frem til 
2030, og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/84128, som pålægger 
medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug.

_________________ _________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
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ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 152
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Jessica Polfjärd, Stanislav Polčák, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Peter Liese

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Unionen har ført en ambitiøs 
klimapolitik og har indført en 
lovgivningsmæssig ramme med henblik på 
at nå sit mål for reduktionen af 
drivhusgasemissionerne i 2030. Den 
lovgivning, der gennemfører dette mål, 
består bl.a. af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF26, som indfører 
en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/84227, som indfører nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner frem til 
2030, og Europa-Parlamentets og Rådets 

(7) Unionen fører en ambitiøs politik 
og er førende på området for klimapolitik 
og har indført en lovgivningsmæssig 
ramme med henblik på at nå sit mål for 
reduktionen af drivhusgasemissionerne i 
2030. Den lovgivning, der gennemfører 
dette mål, består bl.a. af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF26, som indfører en ordning for 
handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/84227, som indfører nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner frem til 
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forordning (EU) 2018/84128, som pålægger 
medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug.

2030, og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/84128, som pålægger 
medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug.

_________________ _________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 153
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Unionen har ført en ambitiøs 
klimapolitik og har indført en 
lovgivningsmæssig ramme med henblik på 

(7) Unionen har ført en klimapolitik og 
har indført en lovgivningsmæssig ramme 
med henblik på at nå sit mål for 
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at nå sit mål for reduktionen af 
drivhusgasemissionerne i 2030. Den 
lovgivning, der gennemfører dette mål, 
består bl.a. af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF26, som indfører 
en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/84227, som indfører nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner frem til 
2030, og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/84128, som pålægger 
medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug.

reduktionen af drivhusgasemissionerne i 
2030. Den lovgivning, der gennemfører 
dette mål, består bl.a. af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF26, som indfører en ordning for 
handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/84227, som indfører nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner frem til 
2030, og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/84128, som pålægger 
medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug.

_________________ _________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 154
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Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Kommissionen har desuden i sin 
meddelelse af 28. november 2018 med 
titlen "En ren planet for alle: En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi" fremlagt en vision for at opnå 
drivhusgasneutralitet i Unionen senest i 
2050 gennem en socialt retfærdig og 
omkostningseffektiv omstilling.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 155
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Kommissionen har desuden i sin 
meddelelse af 28. november 2018 med 
titlen "En ren planet for alle: En europæisk 
strategisk og langsigtet vision for en 
fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig 
og klimaneutral økonomi" fremlagt en 
vision for at opnå drivhusgasneutralitet i 
Unionen senest i 2050 gennem en socialt 
retfærdig og omkostningseffektiv 
omstilling.

(8) Kommissionen har desuden i sin 
meddelelse af 28. november 2018 med 
titlen "En ren planet for alle: En europæisk 
strategisk og langsigtet vision for en 
fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig 
og klimaneutral økonomi" fremlagt en 
vision for at opnå drivhusgasneutralitet i 
Unionen senest i 2050 gennem en socialt 
retfærdig og omkostningseffektiv 
omstilling. EU bør derfor følge den vej, 
der fremlægges i meddelelsen, og faktisk 
dekarbonisere udelukkende ved hjælp af 
vedvarende energikilder, der ikke 
konkurrerer om materialeforbrug, ikke 
har en forstyrrende indvirkning på 
konkurrencen, og som ikke nedbryder de 
naturlige kulstofdræn1a.
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_________________
1a Alle strategiens scenarier forudsatte, at 
skovene leverede op 60 til højst 65 Mtoe, 
hvilket allerede er sket. 

Or. en

Ændringsforslag 156
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Kommissionen har desuden i sin 
meddelelse af 28. november 2018 med 
titlen "En ren planet for alle: En europæisk 
strategisk og langsigtet vision for en 
fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig 
og klimaneutral økonomi" fremlagt en 
vision for at opnå drivhusgasneutralitet i 
Unionen senest i 2050 gennem en socialt 
retfærdig og omkostningseffektiv 
omstilling.

(8) Kommissionen har desuden i sin 
meddelelse af 28. november 2018 med 
titlen "En ren planet for alle: En europæisk 
strategisk og langsigtet vision for en 
fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig 
og klimaneutral økonomi" fremlagt en 
utilstrækkelig vision for at opnå 
drivhusgasneutralitet i Unionen senest i 
2050 ved at forlade sig på atomenergi, 
fossilt gas og ikkeeksisterende 
teknologier. Det er som følge heraf ikke 
en dekarboniseringsstrategi, der er noget 
værd.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens LTS er ikke et eksempel, der er værd at følge. Den satser vores fremtid på 
udrullet atom- og gasenergi og er i høj grad afhængig af teknologiske løsninger. Vi har brug 
for en strategi, som er baseret på vedvarende energi, og en tydelig og sikker vej for vores 
energisektorer.

Ændringsforslag 157
Michael Bloss

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Kommissionen har desuden i sin 
meddelelse af 28. november 2018 med 
titlen "En ren planet for alle: En europæisk 
strategisk og langsigtet vision for en 
fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig 
og klimaneutral økonomi" fremlagt en 
vision for at opnå drivhusgasneutralitet i 
Unionen senest i 2050 gennem en socialt 
retfærdig og omkostningseffektiv 
omstilling.

(8) Kommissionen har desuden i sin 
meddelelse af 28. november 2018 med 
titlen "En ren planet for alle: En europæisk 
strategisk og langsigtet vision for en 
fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig 
og klimaneutral økonomi" fremlagt to 
scenarier for at opnå drivhusgasneutralitet 
i Unionen senest i 2050 gennem en socialt 
retfærdig og omkostningseffektiv 
omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 158
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Omstillingen til ren energi vil 
munde ud i et energisystem, hvor 
størstedelen af den primære 
energiforsyning vil stamme fra 
vedvarende energikilder, hvilket 
væsentligt vil forbedre 
forsyningssikkerheden, reducere 
energiafhængigheden og fremme 
nationale arbejdspladser.

Or. en

Ændringsforslag 159
Michael Bloss

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Unionen har via pakken "Ren (9) Unionen har via pakken "Ren 



AM\1206394DA.docx 85/613 PE652.555v01-00

DA

energi til alle europæere" 29fulgt en 
ambitiøs dekarboniseringsdagsorden, 
navnlig ved at opbygge en robust 
energiunion, der omfatter 2030-mål for 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi, hvilket er fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU30 og (EU) 2018/200131, og ved 
at styrke relevant lovgivning, herunder 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU32.

energi til alle europæere" 29fulgt en 
dekarboniseringsdagsorden, navnlig ved at 
opbygge en robust energiunion, der 
omfatter 2030-mål for energieffektivitet og 
anvendelse af vedvarende energi, hvilket er 
fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/27/EU30 og (EU) 
2018/200131, og ved at styrke relevant 
lovgivning, herunder Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2010/31/EU32. 
Kommissionen bør senest den 30. juni 
2021 revidere de pågældende retsakter 
med henblik på at afspejle den i 
nærværende forordning fastsatte højere 
klimaambition for Unionen.

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

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

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, 
s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, 
s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne 
(EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne 
(EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Ændringsforslag 160
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(9) Unionen har via pakken "Ren 
energi til alle europæere" 29fulgt en 
ambitiøs dekarboniseringsdagsorden, 
navnlig ved at opbygge en robust 
energiunion, der omfatter 2030-mål for 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi, hvilket er fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU30 og (EU) 2018/200131, og ved 
at styrke relevant lovgivning, herunder 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU32.

(9) Unionen har via pakken "Ren 
energi til alle europæere"29 fulgt en 
ambitiøs dagsorden med sigte på 
klimaneutralitet, som allerede er i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i 
Parisaftalen, navnlig ved at opbygge en 
robust energiunion, der omfatter 2030-mål 
for energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi, hvilket er fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU30 og (EU) 2018/200131, og ved 
at styrke relevant lovgivning, herunder 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU32.

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

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

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, 
s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, 
s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne 
(EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne 
(EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Ændringsforslag 161
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Unionen har via pakken "Ren (9) Unionen har via pakken "Ren 
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energi til alle europæere"29 fulgt en 
ambitiøs dekarboniseringsdagsorden, 
navnlig ved at opbygge en robust 
energiunion, der omfatter 2030-mål for 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi, hvilket er fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU30 og (EU) 2018/200131, og ved 
at styrke relevant lovgivning, herunder 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU32.

energi til alle europæere"29 fulgt en 
utilstrækkelig dekarboniseringsdagsorden, 
som endnu ikke er i overensstemmelse 
med Parisaftalen, navnlig ved at opbygge 
en liberaliseret energiunion, der omfatter 
utilstrækkelige 2030-mål for både 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi, hvilket er fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU30 og (EU) 2018/200131.

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

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

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, 
s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, 
s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne 
(EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Begrundelse

EU's energiunion er ikke noget at være stolt af. Der er bred enighed om, at målene for 
vedvarende energi og energieffektivitet er pinligt lave og nu er overensstemmende med 
Parisaftalen. Det er bydende nødvendigt, at de straks revideres.

Ændringsforslag 162
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Unionen har via pakken "Ren 
energi til alle europæere"29 fulgt en 
ambitiøs dekarboniseringsdagsorden, 
navnlig ved at opbygge en robust 
energiunion, der omfatter 2030-mål for 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi, hvilket er fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU30 og (EU) 2018/200131, og ved 
at styrke relevant lovgivning, herunder 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU32.

(9) Unionen har via pakken "Ren 
energi til alle europæere"29 fulgt en 
ambitiøs dekarboniseringsdagsorden, 
navnlig ved at opbygge en robust 
energiunion, der omfatter 2030-mål for 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi samt anvendelse af 
affaldsvarme og -kulde, hvilket er fastlagt 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU30 og (EU) 2018/200131, og ved 
at styrke relevant lovgivning, herunder 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU32.

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

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

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, 
s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, 
s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne 
(EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne 
(EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Ændringsforslag 163
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 9



AM\1206394DA.docx 89/613 PE652.555v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Unionen har via pakken "Ren 
energi til alle europæere"29 fulgt en 
ambitiøs dekarboniseringsdagsorden, 
navnlig ved at opbygge en robust 
energiunion, der omfatter 2030-mål for 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi, hvilket er fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU30 og (EU) 2018/200131, og ved 
at styrke relevant lovgivning, herunder 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU32.

(9) I denne sammenhæng kan der af 
andre nylige foranstaltninger nævnes 
pakken "Ren energi til alle europæere"29, 
som forfølger en såkaldt 
dekarboniseringsdagsorden, navnlig ved at 
opbygge en robust energiunion, der 
omfatter 2030-mål for energieffektivitet og 
anvendelse af vedvarende energi, hvilket er 
fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/27/EU30 og (EU) 
2018/200131, og ved at styrke relevant 
lovgivning, herunder Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2010/31/EU32.

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

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

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, 
s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, 
s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne 
(EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne 
(EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Ændringsforslag 164
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(9) Unionen har via pakken "Ren 
energi til alle europæere"29 fulgt en 
ambitiøs dekarboniseringsdagsorden, 
navnlig ved at opbygge en robust 
energiunion, der omfatter 2030-mål for 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi, hvilket er fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU30 og (EU) 2018/200131, og ved 
at styrke relevant lovgivning, herunder 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU32.

(9) Unionen har via pakken "Ren 
energi til alle europæere"29 fulgt en 
dekarboniseringsdagsorden, navnlig ved at 
opbygge en robust energiunion, der 
omfatter 2030-mål for energieffektivitet og 
anvendelse af vedvarende energi, hvilket er 
fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/27/EU30 og (EU) 
2018/200131, og ved at styrke relevant 
lovgivning, herunder Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2010/31/EU32.

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

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

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, 
s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, 
s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne 
(EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne 
(EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Ændringsforslag 165
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 

(10) Unionen ønsker i form af 
Kommissionen at se sig selv som en global 
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den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

leder i omstillingen hen imod 
klimaneutralitet og udtaler ved enhver 
lejlighed, at den er fast besluttet på at 
bidrage til at hæve det globale 
ambitionsniveau og styrke den globale 
reaktion på klimaændringer ved hjælp af 
alle de værktøjer, den har til rådighed, 
herunder klimadiplomati. Men Unionen er 
indtil nu i sandhed den mest avancerede 
magt i processen for selvdestruktion af sin 
egen økonomi, hvilket har ført til 
uopretteligt tab af konkurrenceevne på et 
globalt niveau, som for nylig blev 
illustreret i forbindelse med covid-19-
krisen.

Or. en

Ændringsforslag 166
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati. EU bør endvidere 
forstærke sit miljødiplomati i alle 
internationale fora såsom 
partskonferencen under konventionen om 
den biologiske mangfoldighed og de 
internationale forhandlinger om havene, 
der spiller en stor rolle i relation til at nå 
de internationale klimamål, i 
overensstemmelse med Parisaftalen.

Or. en
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Ændringsforslag 167
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, 
og den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen er villig til at indtage 
rollen som en global leder i relation til en 
dybdegående dekarbonisering, og den er 
som følge heraf fast besluttet på at bidrage 
til at hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati. Unionen bør udvise 
globalt lederskab ved at anbefale en aftale 
om ikkespredning af fossile brændstoffer 
under De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC).

Or. en

Ændringsforslag 168
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen er ansvarlig for blot 9 % 
af verdens drivhusgasemissioner, men er 
allerede en global leder i omstillingen hen 
imod klimaneutralitet, og den er fast 
besluttet på at bidrage til at hæve det 
globale ambitionsniveau og styrke den 
globale reaktion på klimaændringer ved 
hjælp af alle de værktøjer, den har til 
rådighed, herunder klimadiplomati, fordi 
anstrengelserne kun kan lykkes, hvis 
resten af verden også gør væsentlige 
fremskridt.

Or. en
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Ændringsforslag 169
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at opnå dette på en 
omkostningseffektiv, retfærdig, socialt 
afbalanceret og fair måde samt på at 
bidrage til at hæve det globale 
ambitionsniveau og styrke den globale 
reaktion på klimaændringer ved hjælp af 
alle de værktøjer, den har til rådighed, 
herunder klimadiplomati.

Or. en

Ændringsforslag 170
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at opnå dette på en 
retfærdig, socialt fair og inkluderende 
måde samt på at bidrage til at hæve det 
globale ambitionsniveau og styrke den 
globale reaktion på klimaændringer ved 
hjælp af alle de værktøjer, den har til 
rådighed, herunder klimadiplomati.

Or. en

Ændringsforslag 171
Esther de Lange
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Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau, sikre 
lige konkurrencevilkår og styrke den 
globale reaktion på klimaændringer ved 
hjælp af alle de værktøjer, den har til 
rådighed, herunder klimadiplomati og 
industripolitikken i EU.

Or. en

Ændringsforslag 172
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at opnå dette på en 
retfærdig, fair og inkluderende måde samt 
på at bidrage til at hæve det globale 
ambitionsniveau og styrke den globale 
reaktion på klimaændringer ved hjælp af 
alle de værktøjer, den har til rådighed, 
herunder klimadiplomati.

Or. en

Ændringsforslag 173
Mohammed Chahim, Miriam Dalli

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati og en CO2-
grænsetilpasningsmekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 174
Günther Sidl

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
handels- og investeringspolitik og 
klimadiplomati.

Or. en

Begrundelse

EU's nuværende handels- og investeringspolitik har indtil nu ikke taget tilstrækkeligt hensyn 
til de klimapolitiske aspekter. Omkring en tredjedel af Europas drivhusgasfodaftryk genereres 
uden for EU. Emissioner importeres til EU via de internationale handels- og værdikæder. 
Dette er endvidere overensstemmende med punkt 110 i Europa-Parlamentets beslutning 
(2019/2956 (RSP)), som tilskriver handelspolitikken en stor rolle i håndteringen af 
klimakrisen.

Ændringsforslag 175
João Ferreira
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Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Unionen bør være ansvarlig for 
dereguleringen og liberaliseringen af 
international handel, der fremmer 
stigende materiale- og energistrømme fra 
forskellige steder i verden og har enorme 
miljømæssige, økonomiske og sociale 
konsekvenser. Unionen bør i stedet 
fremme udviklingen af gensidigt 
fordelagtige internationale økonomiske 
forbindelser, der er baseret på 
komplementaritet og ikke på konkurrence, 
og afvise alle former for neokolonialisme 
samt standse alle frihandelsaftaler.

Or. en

Ændringsforslag 176
Petar Vitanov

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Målet om klimaneutralitet bør 
opnås på europæisk niveau og sikre lige 
konkurrencevilkår og konkurrenceevne, 
herunder ved at udvikle WTO-kompatible 
CO2-tilpasningsmekanismer og 
genforhandle energichartertraktaten for 
at fremme investeringer i bæredygtig 
energi.

Or. en

Ændringsforslag 177
Christophe Hansen

Forslag til forordning
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Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Henset til at EU er ansvarlig for 
mindre end 10 % af de globale 
emissioner, har tredjelandenes 
klimaambitioner en meget stor 
indvirkning på EU's omkostninger til 
tilpasning til klimaændringer. Risici for 
kulstoflækager bør derfor være en meget 
vigtig del af konsekvensanalyserne.

Or. en

Ændringsforslag 178
Andreas Glück, Ulrike Müller, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Handel med emissioner er en 
hjørnesten i Unionens klimapolitik og er 
Unionens centrale værktøj til reducering 
af emissioner på en omkostningseffektiv 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 179
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Laura 
Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Europa-Parlamentet har opfordret 
til, at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050, 
og at denne gøres til en europæisk 
succeshistorie33, og Parlamentet har 

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

overdrevet ideologisk måde erklæret, at der 
er tale om en klima- og miljøkrise34. Set i 
bakspejlet, og navnlig for så vidt angår 
coronakrisen, fik Europa-Parlamentet en 
ubehagelig påmindelse fra virkeligheden 
om, hvad en rigtig krise er. Det 
Europæiske Råd nåede i sine konklusioner 
af 12. december 201935 til enighed om 
målet om at opnå en klimaneutral Union 
senest i 2050 i overensstemmelse med 
målene i Parisaftalen, og det understregede 
også, at det skulle forestille at være 
nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, og at omstillingen vil kræve 
betydelige offentlige og private 
investeringer til en værdi af adskillige 
BNP-point hvert eneste år. Det 
Europæiske Råd opfordrede desuden 
Kommissionen til at udarbejde et forslag til 
EU's langsigtede strategi snarest muligt i 
2020 med henblik på vedtagelse heraf i 
Rådet og forelæggelse for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer. Siden denne opfordring 
har covid-19-krisen ført til, at COP26 
udsættes et år, og EU's BNP forventes af 
falde som aldrig set før i EU's historie. 
Dette er ikke den eneste årsag til, at Rådet 
burde få mulighed for at genoverveje sin 
afgørelse. Endvidere blev det aktuelle mål 
om at reducere drivhusgasemissioner 
inden 2030 tidligere enstemmigt støttet af 
Det Europæiske Råd. Paralleliteten i 
formkravene taget i betragtning ville det 
have været passende, såfremt Det 
Europæiske Råd også tidligere havde 
godkendt et højere ambitionsniveau for 
2030, før dette blev fremsat som et 
lovgivningsforslag under den ordinære 
lovgivningsprocedure.

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

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

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

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

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Ændringsforslag 180
Peter Liese

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Europa-Parlamentet har opfordret 
til, at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050, 
og at denne gøres til en europæisk 
succeshistorie33, og har understreget, at 
der er behov for konkrete foranstaltninger 
for at nå denne målsætning. Desuden har 
Europa-Parlamentet ved flere lejligheder 
givet udtryk for sin støtte til at øge 
Unionens bindende mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner frem til 2030. Det 
Europæiske Råd nåede i sine konklusioner 
af 12. december 201935 til enighed om 
målet om at opnå en klimaneutral Union 
senest i 2050 i overensstemmelse med 
målene i Parisaftalen, og det anerkendte 
også, at det er nødvendigt at indføre en 
befordrende ramme, og at omstillingen vil 
kræve betydelige offentlige og private 
investeringer. Det Europæiske Råd 
opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

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

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

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

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Ændringsforslag 181
Michael Bloss

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Europa-Parlamentet har erklæret, 
at der er tale om en klima- og miljøkrise1a 
og har i denne henseende opfordret til, at 
den nødvendige overgang til et samfund 
med drivhusgasneutralitet sker hurtigst 
muligt og senest i 2050, og at denne gøres 
til en europæisk succeshistorie33. Det har 
også gentagne gange opfordret Unionen 
til at forhøje sit klimamål for 2030 og til, 
at det pågældende højere mål indgår som 
en del af den europæiske klimalov2a. Det 
Europæiske Råd nåede i sine konklusioner 
af 12. december 2019 til enighed om målet 
om at opnå en klimaneutral Union senest i 
2050, og det anerkendte også, at det er 
nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, og at omstillingen vil kræve 
betydelige offentlige og private 
investeringer. Det Europæiske Råd 
opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

_________________ _________________
1a Europa-Parlamentets beslutning af 
28. november 2019 om klima- og 
miljøkrisen (2019/2930(RSP)).
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2a Europa-Parlamentets beslutning af 
28. november 2019 om FN's konference 
om klimaændringer 2019 i Madrid, 
Spanien (COP 25) (2019/2712(RSP)).

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

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

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

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Ændringsforslag 182
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Ændringsforslag 183
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Europa-Parlamentet har anerkendt, 
at der er tale en klima- og miljøkrise ved i 
sin beslutning af 28. november 2019 at 
have erklæret en sådan krise34. Det 
Europæiske Råd nåede i sine konklusioner 
af 12. december 201935 til enighed om 
målet om at opnå en klimaneutral Union 
senest i 2050, og det anerkendte også, at 
det er nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, og at omstillingen vil kræve 
betydelige offentlige og private 
investeringer. Det Europæiske Råd 
opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.
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rammekonvention om klimaændringer.

_________________ _________________
33 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).
34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke blot det, at Europa-Parlamentet har erklæret det; det har anerkendt, at der er en 
sådan krise (ikke blot i henhold til Europa-Parlamentets fortolkning).

Ændringsforslag 184
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

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

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

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Ændringsforslag 185
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

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

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

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Ændringsforslag 186
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Den 12. marts 2020 annoncerede 
Verdenssundhedsorganisation dog 
udbruddet af covid-19-pandemien, hvilket 
har skabt en hidtil uset humanitær, social 
og økonomisk krise i hele Unionen og på 
verdensplan. Kommissionen bør i 
forbindelse med udarbejdelsen af den 
europæiske klimalov overveje 
virkningerne af covid-19 og revidere sit 
forslag i henhold hertil.

Or. en

Begrundelse

Covid-19-pandemien har skabt en hidtil uset humanitær, social og økonomisk krise i hele 
Unionen. Kommissionen bør i forbindelse med vurderingen af kursen for og fastsættelse af 
2030-målene tage hensyn til den seneste udvikling i covid-19-krisen.

Ændringsforslag 187
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César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Nuværende hav- og landøkosystemer er 
de eneste dræn for menneskeskabte 
kulstofemissioner. Disse naturlige dræn 
bestående af sunde og funktionsdygtige 
skove, jord, vådområder, tørveområder, 
regenerative langbrugsarealer og 
havhabitater, herunder havgræs og 
tangskove, bør genoprettes, beskyttes, 
bevares og yderligere udbredes. Unionen 
som helhed har et mål om klimaneutralitet 
senest i 2050, som bør forfølges kollektivt 
af alle medlemsstaterne, og 
medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen bør træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at nå dette 
mål. Foranstaltningerne på EU-plan vil 
udgøre en vigtig del af de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at nå målet.

Or. en

Ændringsforslag 188
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 

(12) Med henblik på at undgå de værste 
indvirkninger af klimaændringer bør 
Unionen ved hjælp af naturlige løsninger 
sigte mod at opnå en cirkulær økonomi, 
der er fuldt ud baseret på vedvarende 
energi og er yderst ressource- og 
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klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

energieffektiv, og slutteligt opnå en 
balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed og på 
medlemsstatsniveau senest i 2040. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2040, som bør 
forfølges af alle medlemsstaterne hver 
især, og Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for også at nå målet på 
medlemsstatsplan. Efter 2040 bør 
Unionen og alle medlemsstaterne 
fortsætte med at reducere emissionerne 
for at sikre, at optagelsen af drivhusgasser 
overstiger emissionerne.

Or. en

Ændringsforslag 189
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem rapporterede 
menneskeskabte emissioner og optaget af 
drivhusgasser i Unionen som helhed senest 
i 2050. Alle medlemsstater bør kollektivt 
bidrage til at opnå Unionens mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 på grundlag 
af deres nationale forhold, 
tilgængeligheden af støtte og under 
hensyntagen til BNP pr. indbygger og de 
forskellige udgangspunkter for 
medlemsstaterne. De mest avancerede 
medlemsstater, Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen bør træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at gøre det 
muligt for Unionen at nå sin målsætning 
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ved at udligne forskellene for 
medlemsstater med forskellige 
udgangspunkter via negative emissioner. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

Or. en

Ændringsforslag 190
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed og på 
medlemsstatsplan senest i 2050. Unionen 
som helhed har et mål om klimaneutralitet 
senest i 2050, som bør forfølges af alle 
medlemsstaterne med inddragelse af også 
de regional- og lokalpolitiske niveauer, og 
de bør sammen med Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at nå dette 
mål. Foranstaltningerne på EU-plan vil 
udgøre en vigtig del af de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at nå målet også på 
medlemsstatsplan. Efter 2050 bør 
Unionen og alle medlemsstaterne 
fortsætte med at reducere emissionerne 
for at sikre, at optagelsen af drivhusgasser 
overstiger emissionerne.

Or. en

Ændringsforslag 191
Ondřej Knotek

Forslag til forordning
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Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne. Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen bør sammen med 
medlemsstaterne træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål under 
hensyntagen til de enkelte medlemsstaters 
forskellige udgangspunkter i forbindelse 
med energiomstillingen samt deres 
kapacitet til at finansiere de investeringer, 
som er nødvendige for at kunne omstille 
til klimaneutralitet. Foranstaltningerne på 
EU-plan vil udgøre en vigtig del af de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
nå målet.

Or. en

Ændringsforslag 192
Michael Bloss

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 

(12) For at opfylde sin forpligtelse til at 
nå det langsigtede temperaturmål i 
Parisaftalen på grundlag af ligelighed bør 
Unionen ved hjælp af naturlige dræn sigte 
mod at opnå en balance mellem 
menneskeskabte emissioner og optaget af 
drivhusgasser i Unionen som helhed så 
tidligt som muligt og senest i 2040 og mod 
at opnå negative emissioner herefter. 
Målet om drivhusgasneutralitet bør 
forfølges kollektivt af alle medlemsstaterne 
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foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

og af medlemsstaterne hver især, og 
medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen bør træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at nå dette 
mål. Foranstaltningerne på EU-plan vil 
udgøre en vigtig del af de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at nå målet.

Or. en

Ændringsforslag 193
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed og på 
medlemsstatsniveau inden 2040. Unionen 
som helhed har et mål om klimaneutralitet 
senest i 2040, som bør forfølges af alle 
medlemsstaterne, og de bør sammen med 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for også at nå målet på 
medlemsstatsplan. Efter 2040 bør 
Unionen og alle medlemsstaterne 
fortsætte med at reducere emissionerne 
for at sikre, at optagelsen af drivhusgasser 
overstiger emissionerne.

Or. en

Ændringsforslag 194
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Forslag til forordning
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Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 195
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Landbrug og skovbrug udgør naturlige 
kulstofdræn, hvis bidrag til at nå de 
opstillede mål er særligt relevant. Unionen 
som helhed har et mål om klimaneutralitet 
senest i 2050, som bør forfølges kollektivt 
af alle medlemsstaterne, og 
medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen bør træffe de 
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en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

nødvendige foranstaltninger til at nå dette 
mål. Foranstaltningerne på EU-plan vil 
udgøre en vigtig del af de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at nå målet.

Or. es

Ændringsforslag 196
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin 
Hojsík, Pascal Canfin, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 197
Andreas Glück, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Forslag til forordning
Betragtning 12

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

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

Or. en

Ændringsforslag 198
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, Franc Bogovič, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Hildegard Bentele, Agnès Evren, Christian 
Doleschal, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Peter 
Liese

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 199
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 200
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 

(12) I henhold til Kommissionens idéer 
bør Unionen ved hjælp af naturlige og 
teknologiske løsninger sigte mod at opnå 



AM\1206394DA.docx 115/613 PE652.555v01-00

DA

emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil 
udgøre en vigtig del af de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
nå målet.

en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser. 
Realistisk set kan dette ikke lade sig gøre i 
Unionen som helhed inden 2050, hvis 
overhovedet. Navnlig de såkaldte 
teknologiske løsninger som f.eks. 
kulstofopsamling og -lagring er i bedste 
fald i pilotfasen; selve processen er 
overdreven energiintensiv og producerer 
dermed bekostelige drivhusgasser, som 
skal undgås, og er derfor meget 
uøkonomisk.

Or. en

Ændringsforslag 201
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
dræn sigte mod at opnå reelle 
menneskeskabte emissioner på nul og 
styrke optaget af drivhusgasser i Unionen 
som helhed senest i 2040. Målsætningerne 
for dekarbonisering i 2040 bør forfølges af 
alle medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå disse mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målsætningerne.

Or. en

Ændringsforslag 202
Michal Wiezik
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Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 203
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Taget i betragtning, hvor vigtigt 
det er, at der følges en sti mod 
dekarbonisering, som er i 
overensstemmelse med den accepterede og 
mest ajourførte videnskab på området for 
klimaændringer, bør der oprettes et 
uafhængigt videnskabeligt panel for 
vurdering af klimaændringer (ISAP). 
ISAP bør bestå af videnskabsfolk med 
ekspertise i klimaændringer og bør være 
fuldstændig uafhængigt og selvstændigt 
for at sikre den størst mulige 
troværdighed. ISAP bør med henblik 
herpå sikre, at vi altid lytter til 
videnskaben. Det bør få til opgave at 
overvåge reduktionerne i 
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drivhusgasemissioner i Unionen og 
medlemsstaterne, vurdere 
foranstaltninger og fremskridt med 
hensyn til sammenhæng, udarbejde årlige 
situationsrapporter og rapporter om 
emissionskløften, beregne 
ligelighedshensyn, undersøge metoder til 
at inkludere integrerede emissioner og til 
at vurdere naturlige kulstoflagre samt 
fastsætte Unionens kulstofbudget.

Or. en

Begrundelse

Betragtningen skal ledsage den nye artikel om det uafhængige videnskabelige 
vurderingspanel.

Ændringsforslag 204
Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi i 2050 bør føre til en mere 
modstandsdygtig og konkurrencedygtig 
økonomi på Unions- og 
medlemsstatsniveau, som er teknologisk 
avanceret og genererer økonomisk vækst 
samt nye forretnings- og 
beskæftigelsesmuligheder. Den bør 
endvidere tjene til at opnå en mere 
sammenhængende Union samt hjælpe de 
borgere og territorier, der er mest 
påvirkede af energiomstillingen, med at 
drage fordel heraf. Med henblik herpå 
skal Unionen tilvejebringe mekanismer og 
midler, som lever op til udfordringen og 
kan mobilisere de store investeringer, der 
er nødvendige for at finansiere 
omstillingen, således at alle 
medlemsstaterne, under hensyntagen til 
deres respektive udgangspunkter, kan 
opnå klimaneutralitet på en 
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omkostningseffektiv og socialt retfærdig 
måde senest i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 205
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Alle medlemsstater har et ansvar 
for at bidrage til at opnå kollektiv 
klimaneutralitet i EU inden 2050. De 
mere avancerede medlemsstater vil have 
nemmere ved at nå målsætningen om 
klimaneutralitet, da de allerede har 
udviklet teknologier til at mindske 
emissioner, og de vil kunne drage fordel 
af teknologioverførsler til mindre 
avancerede medlemsstater. Som et 
spørgsmål om retfærdighed og solidaritet 
bør anvendelsen af EU-støttemekanismer 
og -finansiering såsom Fonden for 
Retfærdig Omstilling, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning 
(EU).../..., tage hensyn til 
medlemsstaternes forskellige 
udgangspunkter for at opnå 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 206
João Ferreira, Manuel Bompard

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) EU bør sikre, at medlemsstaterne 
har midler til at investere i den økologiske 
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omstilling, forstået således, at der bør ses 
bort fra den i Stabilitets- og vækstpagten 
anførte EU-grænse for national 
låntagning på 3 % af BNP samt fra det 
strukturelle nulunderskud i den 
finanspolitiske aftale, idet disse i 
væsentlig grad hæmmer den økologiske 
omstilling ved at afholde medlemsstaterne 
fra at lancere massive offentlige 
investeringer som drivkræfter til at opnå 
en kulstofneutral økonomi. Investeringer i 
miljøet og offentlige investeringer bør 
ikke medregnes i den ovenfor nævnte 
regel om 3 %.

Or. en

Ændringsforslag 207
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Denne forordning bidrager til at 
beskytte EU-borgernes umistelige 
rettigheder til livet og et sikkert miljø, 
hvilket er anerkendt i Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og kræver, at 
de relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger på EU-plan eller 
nationalt plan for at kunne håndtere de 
reelle og umiddelbare risici, som den 
globale klimakrise udgør for menneskers 
liv, velfærd og den naturlige verden, som 
de er afhængige af. 

Or. en

Ændringsforslag 208
Nils Torvalds, Jan Huitema, Asger Christensen, Linea Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, 
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Irena Joveva, Billy Kelleher, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) De i henhold til EU-retten 
regulerede emissioner og optagelse af 
drivhusgasser i Unionen som helhed bør 
være i balance senest i 2050, da Unionens 
og medlemsstaternes optagelse af 
drivhusgasser herefter bør overstige 
emissionerne med henblik på at opfylde 
det i Parisaftalen fastsatte mål om 1,5 °C 
over det førindustrielle niveau. Indtil da 
bør der være særligt fokus på at fremme 
forskning og udviklingen af dræn og 
teknologi til kulstoflagring.

Or. en

Ændringsforslag 209
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, 
Christophe Hansen, Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Agnès Evren, Christian 
Doleschal, Michal Wiezik, Stanislav Polčák, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam 
Jarubas, Peter Liese

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Kommissionen er ved at undersøge 
muligheden for at udvikle en 
lovgivningsramme for certificering af 
kulstofoptag i overensstemmelse med 
Kommissionens handlingsplan for den 
cirkulære økonomi og "fra jord til bord"-
strategien. Genopretningen af 
økosystemer og udviklingen af et marked 
for kulstofoptag for landbaseret binding 
af drivhusgasser ville bidrage til at 
genoprette, bevare og forvalte naturlige 
dræn og vil fremme biodiversitet.
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Or. en

Ændringsforslag 210
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Det er vigtigt, at der ikke anlægges 
en tilgang, som fokuserer på dræn, for så 
vidt angår den rolle, som skovene spiller i 
relation til at opnå klimaneutralitet. Selv 
om en sådan tilgang muligvis udligner 
emissioner, skaber den ikke 
arbejdspladser, innovation eller 
økonomisk vækst. En tilgang, der 
fokuserer på dræn, vil endvidere tilskynde 
til den fortsatte anvendelse af 
fossilbaserede materialer frem for at 
udnytte materialesubstitution og 
forebygge fossile emissioner fra 
biobaserede produkter og materialer.

Or. en

Ændringsforslag 211
Petar Vitanov

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Med henblik på at sikre solidaritet 
og muliggøre en effektiv energiomstilling 
er den europæiske klimapolitik nødt til at 
udstikke en tydelig retning for at opnå 
klimaneutralitet i 2050. Unionen bør 
forblive optimistisk vedrørende 
omkostningseffektivitet og teknologiske 
udfordringer og sikre, at der er 
energikilder til rådighed til en 
overkommelig pris, som kan skabe 
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balance mellem den højeste og den laveste 
efterspørgsel i et energisystem såsom 
brintteknologier.

Or. en

Ændringsforslag 212
Idoia Villanueva Ruiz

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Unionen bør stille tilstrækkelig 
finansiering til rådighed for at opnå 
målene for emissionsreduktioner og 
klimaneutralitet. Finansieringen bør tage 
hensyn til medlemsstaternes forskellige 
udgangspunkter på deres vej mod 
klimaneutralitet. Miljøpolitikker skal 
ledsages af de krævede midler til at 
gennemføre dem.

Or. en

Ændringsforslag 213
Peter Liese

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Alle medlemsstater har et ansvar 
for hver især at opnå klimaneutralitet 
senest i 2050, og medlemsstaternes 
forskellige udgangspunkter for at opnå 
klimaneutralitet bør i den forbindelse 
tages i betragtning.

Or. en
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Ændringsforslag 214
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Energiomstillingen forbedrer 
energieffektiviteten og reducerer EU's og 
medlemsstaternes energiafhængighed. 
Denne strukturelle ændring mod en mere 
effektiv økonomi, som er baseret på 
vedvarende energi i alle sektorer, vil ikke 
alene være til gavn for handelsbalancen, 
men ligeledes styrke energisikkerheden og 
bekæmpe energifattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 215
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) For at muliggøre en retfærdig 
energiomstilling for medlemsstater med 
forskellige udgangspunkter bør de 
tilknyttede finansieringsmekanismer øges 
proportionelt hermed, herunder 
Moderniseringsfonden, solidaritetspuljen 
for kvoter og Fonden for Retfærdig 
Omstillings nye kapitalsummer.

Or. en

Ændringsforslag 216
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, 
Alexander Bernhuber, Edina Tóth, Hildegard Bentele, Agnès Evren, Christian 
Doleschal, Stanislav Polčák, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Adam Jarubas, Peter 
Liese
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Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Kommissionen bør formulere en 
definition af naturlige og andre 
kulstofdræn for at skabe tydelighed i 
nærværende forordning.

Or. en

Ændringsforslag 217
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) Kommissionen bør med henblik på 
at fremme udbredelsen af kulstofoptag 
inden 2023, og med fuld respekt for 
biodiversitetsmålene, undersøge 
udviklingen af en lovgivningsramme for 
certificering af kulstofoptag, som er 
baseret på et solidt og gennemsigtigt 
kulstofregnskab, for at kunne overvåge og 
verificere ægtheden af kulstofoptag, 
udspecificere reglerne for beregningen af 
EU's samlede emissioner og reglerne for 
regnskabsføring i relation til overførsel af 
CO2 på tværs af grænser og mellem 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 218
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i 
Parisaftalen i overensstemmelse med 
IPCC's videnskabelige anbefalinger.

(13) Set i lyset af, at målene for 2030 og 
målet om at opnå såkaldt 
"klimaneutralitet" i 2050 allerede har 
behov for at blive revurderet som følge af 
de igangværende debatter og 
coronakrisen, skal der sættes 
spørgsmålstegn ved Kommissionens 
oprindelige intention om at forfølge den 
samme politik efter 2050 som før og som 
frontløber for denne tvivlsomme politik 
overbevise alle medlemsstater og 
regeringer i verden om at gøre det samme. 
Det vigtigste er, at der er videnskabeligt 
belæg for fremtidige beslutninger på 
området for miljøpolitik, hvorved det 
såkaldte Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer (IPCC) i bedste fald kan 
få en rådgivende rolle i forbindelse med 
politisk beslutningstagning, hvilket navnet 
også allerede antyder.

Or. en

Ændringsforslag 219
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's 
videnskabelige anbefalinger.

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050, navnlig ved at 
hjælpe de mest sårbare befolkninger via 
sine foranstaltninger udadtil og sin 
udviklingspolitik, for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's og IPBES' 
videnskabelige anbefalinger.
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Or. en

Ændringsforslag 220
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's 
videnskabelige anbefalinger.

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten og dens 
biodiversitet mod truslen fra farlige 
klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's og IPBES' 
videnskabelige anbefalinger.

Or. fr

Ændringsforslag 221
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's 
videnskabelige anbefalinger.

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2040 for at beskytte 
mennesker og planeten mod farlige 
klimaændringer og handle på en måde, 
som er retfærdig over for det globale syd, 
og leve op til de temperaturmål, der er 
fastsat i Parisaftalen i overensstemmelse 
med IPCC's videnskabelige anbefalinger.

Or. en

Begrundelse

Klimaændringerne er ikke en lurende trussel, de er en realitet.
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Ændringsforslag 222
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Dolors Montserrat, Esther de 
Lange

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's 
videnskabelige anbefalinger.

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at yde 
beskyttelse mod truslen fra farlige 
klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's 
videnskabelige anbefalinger og 
medlemsstaternes 
klimarådgivningsorganer.

Or. en

Ændringsforslag 223
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's 
videnskabelige anbefalinger.

(13) Unionen bør fortsætte og 
intensivere sin klimaindsats og sit 
internationale klimalederskab efter 2050 
for at beskytte mennesker, økonomien og 
planeten mod truslen fra farlige 
klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's 
videnskabelige anbefalinger.

Or. en
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Ændringsforslag 224
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's 
videnskabelige anbefalinger.

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til det 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's 
videnskabelige anbefalinger.

Or. en

Ændringsforslag 225
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's 
videnskabelige anbefalinger.

(13) Unionen bør fortsætte og om 
fornødent ændre kursen for sin 
klimaindsats for at beskytte mennesker, 
leveforhold og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
anbefalinger.

Or. en

Begrundelse

Denne retsakt nævner ikke tiden efter 2050. Visse af EU's gældende politikker hæmmer de 
respektive ambitioner frem til 2050, og vi bør tage hånd herom. Den bedste tilgængelige og 
mest ajourførte videnskabelige evidens, jf. artikel 3, stk. 3, omfatter ikke udelukkende IPCC.

Ændringsforslag 226
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Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Stanislav Polčák, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) De nationale 
klimarådgivningsorganer spiller en vigtig 
rolle i relation til at informere 
offentligheden og bidrage til den politiske 
debat om klimaændringer i de 
medlemsstater, hvor de forefindes, og der 
bør tilskyndes til etableringen af sådanne 
organer på medlemsstatsniveau. Disse 
organers samarbejde med Kommissionen 
og med andre klimarådgivningsorganer i 
EØS-lande er vigtig. De europæiske 
rådgivende råd for miljø og bæredygtig 
udvikling (EEAC) er et netværk af 
nationale og regionale rådgivende råd, 
som samler eksperter, fremmer 
informationsudveksling og yder 
uafhængig rådgivning.

Or. en

Ændringsforslag 227
Idoia Villanueva Ruiz, Silvia Modig, Petros Kokkalis, Manuel Bompard, Malin Björk

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) EU bør definere og retligt 
anerkende klimaflygtningestatus for en 
person, der er blevet fordrevet og tvunget 
til at flytte som en direkte eller indirekte 
følge af klimaændringer, såsom ekstreme 
temperaturer, ændringer i 
sammensætningen af vand, stigende 
havniveauer, ørkendannelse og 
oversvømmelser. Som angivet af FN's 
Generalforsamling i 2018 i den globale 
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aftale om flygtninge interagerer klima, 
miljøforringelse og naturkatastrofer i 
stigende grad med drivkræfterne bag 
flygtningestrømme, som er forårsaget af 
tabet af livsgrundlag og 
fødevareusikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 228
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Unionen bør yderligere fremme 
udviklingen af ren energi via eksisterende 
og nye foranstaltninger, som vil bidrage 
til at opnå klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 229
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) EU bør fortsat følge en 
teknologineutral tilgang i sin bestræbelse 
på at opnå drivhusgasneutralitet. Unionen 
bør fortsat være realistisk med hensyn til 
teknologimodenhed, det teknologiske 
potentiale for udvikling af vedvarende 
energi i stor skala i nuværende og nye 
energiselskaber og til at opnå bred 
offentlig accept.

Or. en
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Ændringsforslag 230
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd, Agnès Evren, Christian Doleschal, Stanislav 
Polčák, Dolors Montserrat

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Kommissionen bør udvikle en 
strategi for Unionens fremtidige 
klimapolitik for perioden efter 2050, når 
først der er opnået klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 231
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer.

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer. Når 
medlemsstaterne vedtager deres 
tilpasningsstrategier og -planer bør de 
være særligt opmærksomme på de mest 
sårbare områder såsom kystområder, øer 
og regionerne i den yderste periferi, som i 
særlig grad påvirkes af klimaændringer 
som følge af naturkatastrofer og ekstreme 
vejrforstyrrelser, herunder cykloner, 
storme, tørke, erosion, hedebølger og 



PE652.555v01-00 132/613 AM\1206394DA.docx

DA

brande såvel som stigende havniveauer, 
stigende overfladetemperatur i havene, 
oversvømmelse af kystområder og 
stigende surhedsgrader i havene. 
Tilpasningsstrategier og -planer bør 
tilskynde til naturbaserede løsninger og 
tage behørigt hensyn til de territoriale 
forhold og lokalkendskab samt fastsætte 
konkrete foranstaltninger til beskyttelse af 
hav- og kystøkosystemer. 
Tilpasningsstrategier bør endvidere 
tilskynde til en ændring i den anvendte 
model i sårbare områder, såsom øer, på 
grundlag af miljøvenlige og 
naturbaserede løsninger. De bør fremme 
selvforsyning for at sikre bedre levevilkår, 
herunder bæredygtigt og lokalt landbrug, 
bæredygtig forvaltning af vand, 
vedvarende energi osv., i 
overensstemmelse med verdensmålene for 
bæredygtig udvikling med henblik på at 
øge deres modstandsdygtighed og 
beskyttelsen af deres økosystemer.

Or. en

Ændringsforslag 232
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Som følge heraf er 
det nødvendigt at fjerne destruktive 
aktiviteter, som hæmmer økosystemernes 
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tilpasningsstrategier og -planer. evne til at tilpasse sig til klimaændringer, 
for at sikre biodiversitets- og 
økosystemtjenesternes 
modstandsdygtighed, herunder ved hjælp 
af kulstofassimilation. Vedvarende 
energiinstallationer, som er kompatible 
med naturen, bør prioriteres. 
Medlemsstaterne bør vedtage omfattende 
nationale tilpasningsstrategier og -planer.

Or. en

Ændringsforslag 233
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer.

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Valoriseringen, 
bevarelsen og genopretningen af 
biodiversiteten er i denne forbindelse 
vigtig, for at dens potentiale kan udnyttes 
fuldt ud til regulering af klimaet og 
tilpasning. Medlemsstaterne bør vedtage 
omfattende nationale tilpasningsstrategier 
og -planer.

Or. fr

Ændringsforslag 234
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Forslag til forordning
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Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer.

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Aktiviteter, som 
hæmmer økosystemers evne til at tilpasse 
sig klimaændringer, bør i den forbindelse 
fjernes med henblik på at sikre 
biodiversitets- og økosystemtjenesternes 
modstandsdygtighed. Medlemsstaterne bør 
vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer.

Or. en

Ændringsforslag 235
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer.

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer og medtage 
dem i deres nationale lovgivning. 
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Kommissionen bør hjælpe med at 
overvåge fremgangen for tilpasning ved at 
udvikle indikatorer.

Or. en

Begrundelse

Vi har behov for indikatorer for tilpasning, og vi er nødt til at udarbejde tilpasningsstrategier, 
som er bindende i de enkelte medlemsstater, for at sikre korrekt gennemførelse.

Ændringsforslag 236
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen, Martin Hojsík

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer.

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer, i hvilke de 
bør sigte mod at fastsætte nationale mål.

Or. en

Ændringsforslag 237
Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den (14) Tilpasning er et nøgleelement i den 



PE652.555v01-00 136/613 AM\1206394DA.docx

DA

langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer.

langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør, hvor det er relevant, vedtage 
omfattende nationale tilpasningsstrategier 
og -planer.

Or. en

Ændringsforslag 238
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer.

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør udvikle omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer.

Or. en

Ændringsforslag 239
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
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Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Med henblik på at opnå en 
vellykket tilpasning til klimaændringer 
bør Unionen, blandt andre 
foranstaltninger, fastsætte egne indtægter 
fra emissionshandelssystemet (ETS) samt 
en skat for brændstoffer til søfart og 
luftfart. Såfremt der ikke er tilstrækkelige 
økonomiske ressourcer til rådighed til 
anvendelsen af de nationale energi- og 
klimaplaner, som udledt af nærværende 
forordning på alle niveauer af den 
offentlige forvaltning, vil de nationale 
planer være gode, men deres 
målsætninger vil være umulige at opnå.

Or. en

Ændringsforslag 240
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) De negative virkninger af 
klimaændringer kan potentielt overstige 
medlemsstaternes tilpasningskapaciteter. 
Medlemsstaterne og EU bør derfor 
arbejde sammen for at undgå, minimere 
og håndtere tab og skader i henhold til 
artikel 8 i Parisaftalen, herunder via den 
internationale Warszawamekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 241
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Unionen bør fastsætte en CO2-
grænseafgiftsmekanisme med henblik på 
at skabe overensstemmelse med de i 
nærværende forordning fastsatte 
målsætninger og konkurrenceevnen for 
de europæiske virksomheder, navnlig 
SMV'erne. CO2-
grænseafgiftsmekanismen er det mest 
effektive værktøj i relation til at sikre, at 
overholdelse af nærværende forordnings 
målsætninger sker under hensyntagen til, 
at de europæiske virksomheders 
konkurrenceevne skal forblive intakt set i 
forhold til virksomheder fra tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 242
Jytte Guteland

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, de sociale, økonomiske 
og miljømæssige omkostninger ved 
manglende handling eller utilstrækkelige 
foranstaltninger, det faktum, at kvinder 
påvirkes uforholdsmæssigt af 
klimaændringer og behovet for at styrke 
kønsligestilling, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, samtidig 
med at der især tages hensyn til behovet 
for at bekæmpe 
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risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

energifattigdom, retfærdighed og 
solidaritet på tværs af og i medlemsstaterne 
på baggrund af deres økonomiske 
kapacitet, nationale forhold og behovet for 
konvergens over tid, behovet for at 
omstillingen bliver fair og socialt retfærdig 
i overensstemmelse med Den 
Internationale Arbejdsorganisations 
retningslinjer fra 2015 for en retfærdig 
omstilling til miljømæssigt bæredygtige 
økonomier og samfund for alle, den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, navnlig IPCC's resultater, 
behovet for at integrere risici i forbindelse 
med klimaændringer i investerings- og 
planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 243
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til medlemsstaternes 
forskellige udgangspunkter, de forskellige 
nationale forhold og den tilgængelige 
støtte, således at der ikke skabes vindere 
og tabere blandt medlemsstaterne eller 
regionerne, samt til bidraget fra 
omstillingen til klimaneutralitet til 
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medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

borgernes velfærd, samfundets velstand og 
økonomiens konkurrenceevne, sikkerheden 
og den prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, som fuldt 
ud tager hensyn til behovet for at 
bekæmpe energifattigdom, retfærdighed 
og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig i overensstemmelse med Den 
Internationale Arbejdsorganisations 
retningslinjer fra 2015 for en retfærdig 
omstilling til miljømæssigt bæredygtige 
økonomier og samfund for alle, den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, navnlig IPCC's resultater, 
behovet for at integrere risici i forbindelse 
med klimaændringer i investerings- og 
planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 244
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
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samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau. Indtil 2030 og derefter 
vil foranstaltningerne på europæisk plan 
såsom ordningen for handel med kvoter 
for drivhusgasemissioner sikre de samlede 
fremskridt i hele Unionen på en 
omkostningseffektiv måde og give den 
nødvendige fleksibilitet til at kombinere 
opnåelse af klimamål og økonomisk 
bæredygtighed.

Or. es

Ændringsforslag 245
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målsætningerne i 
nærværende forordning, bør 
medlemsstaterne og Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen også tage hensyn 
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klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og 
i medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold 
og behovet for konvergens over tid, 
behovet for at omstillingen bliver fair og 
socialt retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og 
planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse 
at øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

til bidraget til målsætningerne i denne 
forordning til menneskers velfærd og 
samfundets velstand, behovet for at 
omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, de menneskelige, 
miljømæssige, sociale og økonomiske 
omkostninger ved manglende handling, 
UNFCCC's principper om ligelighed samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Or. en

Begrundelse

Mennesker med statsborgerskab er ikke de eneste mennesker på EU's territorium, som 
påvirkes.

Ændringsforslag 246
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
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samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed, solidaritet og fair 
konkurrencevilkår på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau; de forskellige 
økonomiske aktørers evne til at investere 
på økonomisk og socialt bæredygtig vis i 
omstillingen; den potentielle risiko for 
CO2-lækager og forebyggelse af sådanne i 
forbindelse med import.

Or. fr

Ændringsforslag 247
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Asger Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
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konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

konkurrenceevne, ethvert bureaukrati eller 
andre lovgivningsmæssige hindringer, 
som potentielt forhindrer økonomiske 
aktører eller sektorerne i at opfylde 
klimamålene, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden, den aktuelle 
status for infrastrukturen og eventuelle 
behov for ajourføring af og investeringer i 
Unionens infrastruktur samt udviklingen 
over tid af den miljømæssige integritet og 
det miljømæssige ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 248
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til indvirkningen af 
omstillingen til klimaneutralitet på 
borgernes sundhed og økonomiske 
velfærd, samfundets velstand og 
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prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

økonomiens konkurrenceevne, herunder 
fair konkurrence og lige 
konkurrencevilkår på globalt plan, 
sikkerheden og den prismæssige 
overkommelighed med hensyn til energi og 
fødevarer, retfærdighed og solidaritet på 
tværs af og i medlemsstaterne på baggrund 
af deres økonomiske kapacitet, 
omkostningseffektivitet og nationale 
forhold og behovet for konvergens over tid, 
behovet for at omstillingen bliver fair og 
socialt retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, medlemsstaternes 
klimarådgivningsorganer og den fælles 
programlægning af forskningsindsatsen: 
"Interface mellem handling og 
klimaviden for Europa" (det fælles 
programlægningsinitiativ for 
klimaområdet), behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 249
Michael Bloss

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om 
drivhusgasneutralitet, bør 
medlemsstaterne og Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen også tage hensyn 
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klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, de miljømæssige, 
sociale og økonomiske omkostninger ved 
manglende handling og en forsinket 
klimaindsats, maksimering af energi- og 
ressourceeffektivitet, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, samtidig 
med at der især tages hensyn til behovet 
for at bekæmpe energifattigdom, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet i forbindelse med 
at opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden på grundlag af 
ligelighed samt udviklingen over tid af den 
miljømæssige integritet og det 
miljømæssige ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 250
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Esther de Lange, Dolors 
Montserrat

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
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tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes sundhed og 
økonomiske velfærd, samfundets velstand 
og økonomiens konkurrenceevne, 
sikkerheden og den prismæssige 
overkommelighed med hensyn til energi og 
fødevarer, retfærdighed og solidaritet på 
tværs af og i medlemsstaterne på baggrund 
af deres økonomiske kapacitet, 
omkostningseffektivitet og nationale 
forhold og behovet for konvergens over tid, 
behovet for at omstillingen bliver fair og 
socialt retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, medlemsstaternes 
klimarådgivningsorganer og den fælles 
programlægning af forskningsindsatsen: 
"Interface mellem handling og 
klimaviden for Europa" (det fælles 
programlægningsinitiativ for 
klimaområdet), behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 251
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin 
Hojsík, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
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Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's og IPBES' resultater, behovet for 
at integrere risici i forbindelse med 
klimaændringer i investerings- og 
planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden, behovet for at 
forvalte, bevare og genoprette hav- og 
landøkosystemer og biodiversitet samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 252
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
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konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, forpligtelse 
til og behovet for højere ambitioner for 
sektoren for arealanvendelse i relation til 
at lagre kulstof, retfærdighed og solidaritet 
på tværs af og i medlemsstaterne på 
baggrund af deres økonomiske kapacitet, 
nationale forhold og behovet for 
konvergens over tid, behovet for at 
omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 253
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
social retfærdighed, samfundets velstand 
og økonomiens konkurrenceevne, 
sikkerheden og den prismæssige 
overkommelighed med hensyn til energi og 
fødevarer, retfærdighed og solidaritet på 
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medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

tværs af og i medlemsstaterne på baggrund 
af deres økonomiske kapacitet, nationale 
forhold og behovet for konvergens over tid, 
behovet for at omstillingen bliver fair og 
socialt retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer og 
sårbarhed over for klimaændringer og 
tilpasningsvurderinger i investerings- og 
planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 254
Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, og at ingen lades i stikken, på 
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videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

grundlag af konsekvensanalyse og den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, navnlig IPCC's resultater, 
behovet for at integrere risici i forbindelse 
med klimaændringer i investerings- og 
planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 255
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
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omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

samtidig med at det sikres, at EU-
politikkerne er klimaresistente, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 256
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og 
i medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold 
og behovet for konvergens over tid, 
behovet for at omstillingen bliver fair og 
socialt retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, navnlig IPCC's resultater, 
behovet for at integrere risici i forbindelse 
med klimaændringer i investerings- og 
planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau og med særlig fokus på 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og 
internt i medlemsstaterne under 
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udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

hensyntagen til deres økonomiske 
kapacitet, nationale forhold og behovet 
for konvergens over tid samt behovet for, 
at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig.

Or. en

Ændringsforslag 257
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand, operatørernes 
retssikkerhed og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.
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Or. es

Ændringsforslag 258
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes livskvalitet 
og velfærd, samfundets velstand og 
økonomiens konkurrenceevne, sikkerheden 
og den prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 259
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
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Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på 
nationalt plan for at nå målet om 
klimaneutralitet, bør medlemsstaterne og 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen også tage hensyn til 
bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse 
at øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger med henblik på at beskytte 
miljøet og tilpasse sig til klimaændringer 
på nationalt plan og på EU-plan, bør 
medlemsstaterne og Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen også tage hensyn 
til de socioøkonomiske følger af 
coronakrisen på mellemlang og lang sigt, 
borgernes velfærd, samfundets velstand og 
økonomiens konkurrenceevne, sikkerheden 
og den prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, 
bevarelsen af den sociale 
markedsøkonomi, respekten for 
principperne om national selvstændighed 
og nærhed, respekten for forpligtelserne i 
henhold til det fælles indre marked, den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i form af en rationel 
miljøpolitik.

Or. en

Ændringsforslag 260
Adam Jarubas

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Målet om klimaneutralitet i 
Unionens økonomi inden 2050 bør opnås 
ved at tage hensyn til medlemsstaternes 
forskellige udgangspunkter og bør ske i 
en ånd af solidaritet over for 
medlemsstater med lavere indkomster, 
herunder ved at øge de i gældende 
lovgivning indeholdte 
kompensationsmekanismer proportionelt 
og give særlig opmærksomhed til EU's 
ETS-direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 261
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle 
politiske områder og en kollektiv indsats i 
alle sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt". 
Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

(16) Som anført ovenfor offentliggjorde 
Kommissionen sin meddelelse "Den 
europæiske grønne pagt" den 11. december 
2019. Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker bør være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler. I lyset af coronakrisen, 
som tydeligt illustrerede, hvad en rigtig 
krise er, opfordres både Det Europæiske 
Råd og Kommissionen til at undersøge 
deres målsætninger på grundlag af disse 
nye resultater. I overensstemmelse 
hermed opfordres EU's medlemsstater og 
Unionen til at revurdere deres 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen og, 
om fornødent, tilpasse de respektive 
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konklusioner og den respektive lovgivning 
set i lyset af en rationel miljøpolitik og 
ikke en misvisende klimapolitik. Dette 
omfatter navnlig Det Europæiske Råds 
konklusioner af 23. og 24. oktober 2014, 
17. og 18. marts 2016 (fastsættelse af 
2030-målene) og af 12. december 2019 
(fastsættelse af et mål om 
"klimaneutralitet" i 2050) samt den i 
betragtning 7-9 ovenfor anførte EU-ret. 
Det bør i modsætning hertil påpeges, at 
Den Europæiske Centralbanks 
kvantitative lempelse af programmet til 
opkøb af virksomhedsobligationer (CSPP) 
indtil nu primært har været anvendt til at 
finansiere kulstofintensive aktiviteter i 
fuldstændig modsætning til 
Kommissionens klimapolitik, som 
angiveligt skal redde planeten.

Or. en

Ændringsforslag 262
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt". 
Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder, herunder gældende lovgivning, 
og en kollektiv indsats i alle sektorer af 
økonomien og samfundet, hvilket fremgår 
af Kommissionens meddelelse "Den 
europæiske grønne pagt". En væsentlig del 
af den lovgivning, som vil bane vejen for 
klimaneutralitet, er allerede vedtaget, men 
i mange tilfælde er den ikke egnet til og 
sigter ikke mod Unionens ajourførte og 
højere ambitioner for klimaet, og dette 
kan udgøre unødvendige hindringer for 
økonomiske aktører, industrien, de 
nationale og lokale myndigheder samt 
bremse innovation og den teknologiske 
fremgang. Med henvisning til strategien 
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for bedre lovgivning, målsætningerne og i 
henhold til Rådets konklusion af 
12. december 2019, hvori Rådet fastslog, 
at al relevant EU-lovgivning og alle 
relevante EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, bør 
Kommissionen undersøge, om dette kræver 
en tilpasning af de gældende regler.

Or. en

Ændringsforslag 263
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt". 
Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med 
at der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at 
undersøge, om dette kræver en tilpasning 
af de gældende regler.

(16) Den økologiske overgang til en 
kulstofneutral økonomi kræver ændringer 
på tværs af alle politiske områder og en 
konsekvent indsats i alle sektorer af 
økonomien og samfundet, hvilket fremgår 
af Kommissionens meddelelse "Den 
europæiske grønne pagt".

Or. en

Ændringsforslag 264
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt". 
Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver en transformativ ændring på tværs 
af alle politiske områder og en kollektiv 
indsats i alle sektorer af økonomien og 
samfundet, hvilket fremgår af 
Kommissionens meddelelse "Den 
europæiske grønne pagt". Kommissionen 
har i sin biodiversitetsstrategi for 2030 
endvidere angivet fremme af 
skattesystemer og prisfastsættelse, som 
afspejler miljøomkostninger, herunder tab 
af biodiversitet, og ændringer i de 
nationale finanspolitiske systemer med 
henblik på at flytte skattebyrden fra 
arbejde over på forurening. Det 
Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

Or. en

Ændringsforslag 265
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt". 
Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt", 
herunder luftfarts- og 
skibsfartssektorerne. Det Europæiske Råd 
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relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

fastslog i sine konklusioner af 12. 
december 2019, at al relevant EU-
lovgivning og alle relevante EU-politikker 
skal være i overensstemmelse med og 
bidrage til at nå målet om klimaneutralitet, 
samtidig med at der tages hensyn til lige 
vilkår, og det opfordrede Kommissionen til 
at undersøge, om dette kræver en tilpasning 
af de gældende regler.

Or. en

Ændringsforslag 266
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt". 
Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder, ambitiøs og bæredygtig 
finansiering og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt". 
Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

Or. en

Ændringsforslag 267
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt". 
Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv og væsentlig 
indsats i alle sektorer af økonomien og 
samfundet, hvilket fremgår af 
Kommissionens meddelelse "Den 
europæiske grønne pagt". Det Europæiske 
Råd fastslog i sine konklusioner af 12. 
december 2019, at al relevant EU-
lovgivning og alle relevante EU-politikker 
skal være i overensstemmelse med og 
bidrage til at nå målet om klimaneutralitet, 
samtidig med at der tages hensyn til lige 
vilkår, og det opfordrede Kommissionen til 
at undersøge, om dette kræver en tilpasning 
af de gældende regler.

Or. en

Ændringsforslag 268
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Dekarbonisering af energisystemet 
er afgørende for klimaneutralitet såvel 
som for EU's genopretning efter covid-19-
krisen og for velstand på lang sigt. 
Vedvarende energi fra mere bæredygtige 
indkøb vil være afgørende for bekæmpelse 
af klimaændringer og tab af biodiversitet. 
EU bør prioritere løsninger såsom 
havenergi, offshore vindenergi, som tillige 
muliggør genopretning af fiskebestande, 
solpanelparker, som leverer 
biodiversitetsvenligt dække til jorden, og 
bæredygtig bioenergi. Anvendelsen af 
heltræer og fødevare- samt foderafgrøder 
til energiproduktion, uanset om det er 
produceret i EU, bør minimeres1a.
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_________________
1a Dette er overordnet set en gengivelse af 
den vedtagne strategi for biodiversitet. 
Naturen skal bringes tilbage i vores liv 
(COM(2020)0380).

Or. en

Ændringsforslag 269
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Martin Hojsík

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Kommissionen bør med sigte på at 
illustrere vigtigheden og betydningen af 
klimapolitik og for at give de politiske 
aktører de fornødne oplysninger i 
forbindelse med lovgivningsprocessen 
vurdere al fremtidig lovgivning i et nyt lys, 
hvor klima og konsekvenserne for klimaet 
inddrages, og den skal afgøre, hvilken 
virkning den foreslåede lovgivning vil få 
på klimaet og miljøet på samme niveau, 
som Kommissionen vurderer 
retsgrundlaget, nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 270
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Europa har allerede en 
investeringskløft på ca. 260 mia. EUR for 
opfyldelse af klimamålene for 2030. Det 
er derfor vigtigt, at EU's 
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genopretningsprogram forudser 
omfattende økonomisk bistand til 
klimaforanstaltninger inden for bygge-, 
energi- og transportsektoren og navnlig 
fordoblingen af finansiering til ren 
brintteknologi.

Or. en

Ændringsforslag 271
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Omstillingen til klimaneutralitet 
kræver, at alle sektorerne løfter deres del 
af opgaven. Den rolle, som fornyelige 
produkter og materialer kan spille i 
erstatningen af produkter og materialer, 
som er baseret på fossile brændstoffer, 
bør anerkendes. Yderligere anvendelse af 
fornyelige produkter og materialer vil 
være til stor gavn for modvirkningen af 
klimaændringer og en fordel for mange 
forskellige sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 272
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at skabe modstandsdygtighed 
over for klimaændringer og tilpasning til 
de uundgåelige indvirkninger af 
klimaændringer er det endvidere 
nødvendigt, at de økonomiske og sociale 



PE652.555v01-00 164/613 AM\1206394DA.docx

DA

sektorer yder en fælles indsats, og at der 
er sammenhæng mellem den europæiske 
lovgivning og EU-politikkerne.

Or. en

Ændringsforslag 273
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) I betragtning af risikoen for 
kulstoflækage bør omstillingen til og det 
fortsatte arbejde med at opretholde 
klimaneutralitet være en ægte grøn 
omstilling, som fører til en egentlig 
reduktion af emissioner og ikke skaber et 
falsk EU-baseret resultatet som følge af, 
at produktion og emissioner flytter uden 
for EU. For at opnå dette bør EU's 
politikker være udformet med sigte på at 
minimere risikoen for kulstoflækage og 
udforske teknologiske løsninger.

Or. en

Begrundelse

.

Ændringsforslag 274
Michael Bloss

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne 
pagt" sin hensigt om at foretage en 
vurdering og fremsætte forslag med 

udgår
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henblik på at øge Unionens mål for 
reduktionen af drivhusgasemissioner i 
2030 for at sikre dette reduktionsmåls 
overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet senest i 2050. I samme 
meddelelse understregede Kommissionen, 
at alle EU-politikker bør bidrage til målet 
om klimaneutralitet, og at alle sektorer 
bør løfte deres del af opgaven. Senest i 
september 2020 bør Kommissionen på 
grundlag af en omfattende 
konsekvensanalyse og under hensyntagen 
til sin analyse af de integrerede nationale 
energi- og klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
ændring af denne forordning i relevant 
omfang. Derudover bør Kommissionen 
senest den 30. juni 2021 vurdere, hvordan 
EU-lovgivningen til gennemførelse af 
dette mål bør ændres med henblik på at 
opnå emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.
_________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og 
(EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 
2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 
2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets 
direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 
og om ophævelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1).
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Or. en

Ændringsforslag 275
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
ændring af denne forordning i relevant 
omfang. Derudover bør Kommissionen 
senest den 30. juni 2021 vurdere, hvordan 
EU-lovgivningen til gennemførelse af 
dette mål bør ændres med henblik på at 
opnå emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. Menneskeskabte 
drivhusgasemissioner hænger uløseligt 
sammen med økonomiske aktiviteter som 
illustreret ved, at der i efterkrigstiden og 
frem til i dag har været en næsten 
konstant stigning i de globale CO2-
emissioner, som blev midlertidigt afbrudt i 
forbindelse med recessionen som følge af 
den økonomiske krise i 2007-2008. 
Hvilket også er tilfældet med covid-19-
pandemien, der sandsynligvis vil udløse 
den værste recessionsspiral siden den 
store depression. Det er den økonomiske 
velstand, der gør det muligt for et 
samfund at beskytte miljøet til gavn for 
alle. Derfor har den ovenfor omtalte 
meddelelse tydeligvis ikke taget hensyn til 
vigtigheden af økonomisk vækst som en 
forudsætning for en rationel miljøpolitik 
og social velfærd på en passende måde. 
Både stigningen i målet for reducering af 
drivhusgasemissioner inden 2030 og 
målet om såkaldt "klimaneutralitet" 
inden 2050 skal revurderes. I modsætning 
hertil understregede Kommissionen, at alle 
EU-politikker bør bidrage til målet om 
klimaneutralitet, og at alle sektorer bør 
løfte deres del af opgaven, hvilket i 
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henhold til den aktuelle viden reelt set vil 
føre til tilintetgørelsen af alle 
energiintensive økonomiske sektorer. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål i 
ånden af en rationel miljøpolitik. Denne 
konsekvensanalyse bør være 
udgangspunktet for alle fremtidige 
drøftelser. Alle lovgivningsforslag skal 
underlægges dette, hvis man ikke ønsker 
at blive beskyldt for blot at skabe retlige 
fakta baseret på ideologi.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 276
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Kommissionen bør på grundlag af en solid 
og omfattende konsekvensanalyse, der 
tager hensyn til de observerede og 
forventede socioøkonomiske virkninger af 
covid-19-pandemien, og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990 og i tillæg hertil 
tilvejebringe oplysninger om de 
rapporterede emissioner og anslåede 
optag for hele Unionen i 2030. Med 
henblik på at muliggøre en velinformeret 
drøftelse bør resultaterne af denne 
analyse endvidere omfatte 
omkostningerne ved at opnå det 
nuværende 2030-mål på 40 % og 
omkostningerne ved at opnå et nyt 2030-
mål. Dette vil udgøre et uundværligt 
grundlag for politiske beslutningstagere 
og gøre det muligt for dem at afgøre, 
hvilket scenarie der er mest 
omkostningseffektivt for Europa. Såfremt 
den finder det nødvendigt at ændre 
Unionens mål for 2030, bør den fremsætte 
forslag til Europa-Parlamentet og Rådet om 
ændring af denne forordning i relevant 
omfang. Inden ni måneder fra 
udfærdigelsen af konsekvensanalysen bør 
Kommissionen grundigt vurdere, hvordan 



AM\1206394DA.docx 169/613 PE652.555v01-00

DA

EU-lovgivningen til gennemførelse af dette 
mål bør ændres med henblik på at opnå de 
foreslåede emissionsreduktioner.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 277
Fredrick Federley, Karin Karlsbro, Linea Søgaard-Lidell

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
I betragtning af Unionens mål om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050 er det 
afgørende, at klimaindsatsen styrkes 
yderligere, og navnlig at Unionens 
klimamål for 2030 forhøjes til en 
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klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
ændring af denne forordning i relevant 
omfang. Derudover bør Kommissionen 
senest den 30. juni 2021 vurdere, hvordan 
EU-lovgivningen til gennemførelse af dette 
mål bør ændres med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

reduktion af emissionerne på 65 % 
sammenlignet med niveauerne i 1990. 
Følgelig bør Kommissionen senest den 
30. juni 2021 vurdere, hvordan EU-
lovgivningen til gennemførelse af dette 
højere mål bør ændres i overensstemmelse 
hermed.

_________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 278
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
ændring af denne forordning i relevant 
omfang. Derudover bør Kommissionen 
senest den 30. juni 2021 vurdere, hvordan 
EU-lovgivningen til gennemførelse af dette 
mål bør ændres med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Eftersom Unionen bør forfølge målet med 
at opnå klimaneutralitet senest i 2040, er 
det vigtigt, at klimaindsatsen styrkes 
yderligere, og navnlig at Unionens 
klimamål for 2030 forhøjes til en 
reduktion af emissionerne på 70 % 
sammenlignet med niveauerne i 1990. 
Følgelig bør Kommissionen senest den 
30. juni 2021 vurdere, hvordan EU-
lovgivningen til gennemførelse af dette 
højere mål bør ændres i overensstemmelse 
hermed.

_________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 279
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
ændring af denne forordning i relevant 
omfang. Derudover bør Kommissionen 
senest den 30. juni 2021 vurdere, hvordan 
EU-lovgivningen til gennemførelse af dette 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
I betragtning af Unionens mål om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2040 er det 
afgørende, at klimaindsatsen og al 
relevant sektorlovgivning styrkes 
yderligere, og navnlig at Unionens 2030-
mål forhøjes til en reduktion af 
emissionerne på 65 % sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Følgelig bør 
Kommissionen senest den 30. juni 2021 
vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette højere mål bør 
ændres i overensstemmelse hermed.
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mål bør ændres med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

_________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 280
Agnès Evren

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende, grundig og dybtgående 
konsekvensanalyse og under hensyntagen 
til sin analyse af de integrerede nationale 
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klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

energi- og klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. 
Konsekvensanalysen skal gøre det muligt 
for de økonomiske aktører i en 
tilstrækkeligt tidlig fase at forudse 
virkningen af et ændret mål for deres 
aktivitet og tjene til at fastlægge et 
økonomisk og socialt bæredygtigt mål, der 
er sammenhængende med hensyn til 
kursen frem til 2050 og gennemførligt.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 281
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Nils Torvalds, Jan Huitema, Irena Joveva, Susana Solís Pérez, Billy Kelleher, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
ændring af denne forordning i relevant 
omfang. Derudover bør Kommissionen 
senest den 30. juni 2021 vurdere, hvordan 
EU-lovgivningen til gennemførelse af dette 
mål bør ændres med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
I betragtning af Unionens mål om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050 er det 
afgørende, at klimaindsatsen styrkes 
yderligere, og navnlig at Unionens 
klimamål for 2030 forhøjes til en 
reduktion af emissionerne på 55 % 
sammenlignet med niveauerne i 1990. 
Følgelig bør Kommissionen senest den 30. 
juni 2021 vurdere, hvordan EU-
lovgivningen til gennemførelse af dette 
højere mål og anden relevant EU-
lovgivning, som fremmer den cirkulære 
økonomi og bidrager til at reducere 
drivhusgasemissioner, bør ændres i 
overensstemmelse hermed.

_________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
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energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og 
(EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 
2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 
2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets 
direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 
og om ophævelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 282
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og 
at alle sektorer bør løfte deres del af 
opgaven. Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 til et 
procentinterval, som ikke er i 
overensstemmelse med forpligtelserne i 
Parisaftalen, hvilket blev påpeget i FN's 
rapport om emissionskløften. I 
modsætning til resultaterne i denne 
rapport og fuldstændig uden hensyntagen 
til den accepterede videnskab og 
principperne om ligelighed under 
UNFCCC har Kommissionen besluttet at 
foretage en gennemgang af Unionens 
2030-mål for klimaet blot for at undersøge 
mulighederne for et nyt 2030-mål på 50 til 
55 % reduktion af emissionerne 
sammenlignet med niveauerne i 1990 og 
kun ændre Unionens mål for 2030, hvis det 
blev anset for at være nødvendigt på 
grundlag af en konsekvensanalyse. Denne 
forordning bør korrigere Unionens 2030-
mål til det, der ifølge videnskaben er 
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niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
ændring af denne forordning i relevant 
omfang. Derudover bør Kommissionen 
senest den 30. juni 2021 vurdere, hvordan 
EU-lovgivningen til gennemførelse af 
dette mål bør ændres med henblik på at 
opnå emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

nødvendig for at begrænse den globale 
opvarmning til det universelt accepterede 
mål på 1,5 °C. Denne forordning indfører 
som følge heraf et mål på 70 % 
emissionsreduktioner i 2030.

_________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Begrundelse

FN's rapport om emissionskløften konkluderer, at vi globalt set bør dekarbonisere med 68 %. 
Vi er dog en af de rigeste regioner i verden og har ikke blot nogle af de største forpligtelser til 
at gøre mere, men er også i besiddelse af den højeste kapacitet til at kunne gøre mere. Målet 
for 2030 skal være mindst 70 %, og dette tager alene hensyn til 2 % mere i forhold til det 
globale syd, hvilket langtfra er tilstrækkeligt.

Ændringsforslag 283
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin (17) Kommissionen bebudede i sin 
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meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
ændring af denne forordning i relevant 
omfang. Derudover bør Kommissionen 
senest den 30. juni 2021 vurdere, hvordan 
EU-lovgivningen til gennemførelse af dette 
mål bør ændres med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af og forøge Unionens 2030-
mål til 55 % reduktion af emissionerne 
sammenlignet med niveauerne i 1990. 
Følgelig bør Kommissionen senest den 30. 
juni 2021 vurdere, hvordan EU-
lovgivningen til gennemførelse af dette 
højere mål bør ændres i overensstemmelse 
hermed.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
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(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 284
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Det understreges endvidere i meddelelsen, 
at den grønne pagt er en integreret del af 
strategien for at gennemføre FN's 2030-
dagsorden og verdensmålene for 
bæredygtig udvikling, hvilke bør være i 
centrum for EU's politiske 
beslutningstagning og handling. Senest i 
september 2020 bør Kommissionen på 
grundlag af en omfattende 
konsekvensanalyse og under hensyntagen 
til sin analyse af de integrerede nationale 
energi- og klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/1999,36 foretage en gennemgang 
af Unionens 2030-mål for klimaet og 
undersøge mulighederne for et nyt 2030-
mål på 60 % reduktion af emissionerne 
sammenlignet med niveauerne i 1990. 
Såfremt den finder det nødvendigt at ændre 
Unionens mål for 2030, bør den fremsætte 
forslag til Europa-Parlamentet og Rådet om 
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emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

ændring af denne forordning i relevant 
omfang. Derudover bør Kommissionen 
senest den 30. juni 2021 vurdere, hvordan 
EU-lovgivningen til gennemførelse af dette 
mål bør ændres med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 60 % 
sammenlignet med 1990.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 285
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2021 bør 
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Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, fremsætte forslag til et 
revideret 2030-mål for klimaet, undersøge 
mulighederne for et nyt frivilligt, realistisk 
og ikke-bindende 2030-mål for reduktion 
af emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990 og tillige fremsætte 
forslag om bevillinger, som står i forhold 
hertil, via EU-budgettet til at nå det 
eventuelle nye mål. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 286
Edina Tóth, András Gyürk



PE652.555v01-00 182/613 AM\1206394DA.docx

DA

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven, 
samtidig med at der tages hensyn til 
princippet om, at forureneren betaler. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse, som 
opdeles pr. medlemsstat, og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål for reduktion af emissionerne 
sammenlignet med niveauerne i 1990. 
Såfremt den finder det nødvendigt at ændre 
Unionens mål for 2030, bør den fremsætte 
forslag til Europa-Parlamentet og Rådet om 
ændring af denne forordning i relevant 
omfang. Derudover bør Kommissionen på 
grundlag af resultatet af 
konsekvensanalysen vurdere, hvordan EU-
lovgivningen til gennemførelse af dette mål 
bør ændres med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på ca. 50 %, men 
ikke mere end 55 %, sammenlignet med 
1990.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 36 Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 287
Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse, som måler 
indvirkningen på EU såvel som på den 
enkelte medlemsstat, og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
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nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 % 
sammenlignet med 1990.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 288
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne 
pagt" sin hensigt om at foretage en 
vurdering og fremsætte forslag med 

(17) De menneskeskabte 
drivhusgasemissioner er i sagens natur 
knyttet til økonomiske aktiviteter, hvilket 
kan illustreres ved, at der siden Anden 
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henblik på at øge Unionens mål for 
reduktionen af drivhusgasemissioner i 
2030 for at sikre dette reduktionsmåls 
overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet senest i 2050. I samme 
meddelelse understregede Kommissionen, 
at alle EU-politikker bør bidrage til målet 
om klimaneutralitet, og at alle sektorer bør 
løfte deres del af opgaven. Senest i 
september 2020 bør Kommissionen på 
grundlag af en omfattende 
konsekvensanalyse og under hensyntagen 
til sin analyse af de integrerede nationale 
energi- og klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

Verdenskrig til i dag er sket en næsten 
vedvarende vækst i de globale CO2-
emissioner, kun midlertidigt afbrudt i 
forbindelse med recessionen som følge af 
den økonomiske krise i perioden 2007-
2008. Det forventes, at covid-19-
pandemien vil afføde den alvorligste 
afmattende spiral siden den store 
depression. Hvis klimaneutralitet skal nås 
inden for den tidsramme, der er fastsat af 
Det Europæiske Råd, vil det have en 
procyklisk effekt, hvorimod det er 
afgørende vigtigt at iværksætte 
anticykliske strategier. Målet om at nå 
klimaneutralitet må derfor udsættes på 
ubestemt tid og under alle 
omstændigheder til tidligst i 2070. Hertil 
kommer, at Kommissionen senest i 
december 2021 på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse, der tager 
hensyn til de socioøkonomiske følger af 
pandemien på mellemlang og lang sigt 
samt til sin analyse af de integrerede 
nationale energi- og klimaplaner, som 
forelægges Kommissionen i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/199936, bør foretage en gennemgang 
af Unionens 2030-mål for klimaet og 
undersøge mulighederne for et nyt 2030-
mål, som er lavere end det gældende mål. 
Såfremt den finder det nødvendigt at ændre 
Unionens mål for 2030, bør den fremsætte 
forslag til Europa-Parlamentet og Rådet om 
ændring af den relevante EU-lovgivning.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen (EUT L 
328 af 21.12.2018, s. 1). 663/2009 og (EF) 
nr. om forvaltning af energiunionen og 
klimaindsatsen, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 
98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 
2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, 

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen (EUT L 
328 af 21.12.2018, s. 1). 663/2009 og (EF) 
nr. om forvaltning af energiunionen og 
klimaindsatsen, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 
98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 
2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, 
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Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 
2015/652 og om ophævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 525/2013 Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 525/2013/EF (EFT L 328 
af 4.1.2003, s. 1)

Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 
2015/652 og om ophævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 525/2013 Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 525/2013/EF (EFT L 328 
af 4.1.2003, s. 1)

Or. it

Ændringsforslag 289
Petar Vitanov

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse, som 
omfatter eftervirkningerne af covid-19-
krisen, og under hensyntagen til sin 
analyse af de integrerede nationale energi- 
og klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
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bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 290
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
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Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 % 
sammenlignet med 1990.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 291
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Kommissionen skal senest den 
30. juni 2021 gennemgå og efter behov 
fremsætte forslag om at revidere alle 
politikker og instrumenter, som er 
relevante for opnåelsen af Unionens 
klimamål for 2030 og for opnåelsen af 
den i artikel 2, stk. 1, fastsatte målsætning 
om klimaneutralitet. I denne henseende 
kræver Unionens højere mål, at EU's 
emissionshandelssystem kan anvendes til 
formålet. Kommissionen bør derfor 
hurtigt gennemgå ETS-direktivet og 
styrke Innovationsfonden derunder for at 
skabe yderligere finansielle incitamenter 
til nye teknologier, fremme væksten, 
konkurrenceevnen og yde støtte til rene 
teknologier, samtidig med at det sikres, at 
styrkelsen af Innovationsfonden bidrager 
til processen for en retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 292
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at sikre, at Unionen og alle 
medlemsstaterne fortsat er på vej til at nå 
målet om klimaneutralitet, og for at sikre 
forudsigelighed for og tillid blandt alle 
økonomiske aktører, herunder 
virksomheder, arbejdstagere, investorer 
og forbrugere, bør Kommissionen 
undersøge mulighederne for at opstille et 
EU-klimamål frem til 2040 i god tid i 
forvejen for at synliggøre målet for de 
økonomiske aktører og fremsætte 
lovgivningsforslag for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvor det er 
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relevant.

Or. fr

Ændringsforslag 293
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at opnå EU's overordnede mål 
om at reducere emissioner i 2030 skal 
hver medlemsstat opnå mindst samme 
minimumsniveau for 
emissionsreduktioner i 2030 
sammenlignet med niveauet i 1990. Hver 
medlemsstat skal vedtage et 
landsdækkende mål om at reducere 
emissioner, hvorved EU skal styrke 
konvergensen i medlemsstaternes indsats 
for at reducere emissioner med henblik på 
at opnå målet om klimaneutralitet i 2050 
på en mere retfærdig måde og på 
grundlag af en mere afbalanceret byrde, 
som deles mellem medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 294
Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Kommissionen bør endvidere 
sikre, at industrien i tilstrækkelig grad er i 
stand til at undergå den væsentlige 
omstilling til klimaneutralitet og kan leve 
op til de yderst ambitiøse mål for 2030 og 
2040 via en grundig lovgivningsramme og 
finansielle ressourcer, der står i forhold til 
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udfordringerne. Denne lovgivningsramme 
og finansielle ramme bør regelmæssigt 
vurderes og tilpasses, såfremt det er 
nødvendigt, for at forhindre CO2-lækage, 
industrielle konkurser, tab af 
arbejdspladser og urimelig international 
konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 295
Peter Liese

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at sikre, at Unionen og alle 
medlemsstaterne fortsat er på vej til at nå 
målet om klimaneutralitet i 2050 og for at 
sikre forudsigelighed og tillid for alle 
økonomiske aktører, bør Kommissionen 
efter behov fremsætte lovgivningsforslag 
for Europa-Parlamentet og Rådet 
vedrørende et klimamål for Unionen i 
2040 på grundlag af en behørig 
konsekvensanalyse.

Or. en

Ændringsforslag 296
Petar Vitanov

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Kommissionen bør vurdere 
beskæftigelsesbehovet, herunder krav til 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
økonomiens udvikling og etableringen af 
en fair og retfærdig omstilling.
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Or. en

Ændringsforslag 297
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) For at Unionen og 
medlemsstaterne kan nå klimamålet for 
2030 og opnå klimaneutralitet senest i 
2050, bør Unionen fortsætte sit arbejde i 
retning mod en stærk og bæredygtig 
biobaseret økonomi, navnlig ved at styrke 
sine bestræbelser på at udfase 
anvendelsen af og energisubsidier til 
fossile brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 298
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 17 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17c) Kommissionen har udarbejdet og 
vedtaget en række energirelaterede 
initiativer, navnlig vedrørende vedvarende 
energi og energieffektivitet, herunder 
bygningers energimæssige ydeevne. Disse 
initiativer danner en pakke under det 
overordnede tema om at sætte 
energieffektivitet først og Unionens 
globale lederskab inden for vedvarende 
energi. De pågældende initiativer bør 
tages i betragtning i den nationale 
langsigtede fremgang i forbindelse med 
det udførte arbejde for at nå målet om 
klimaneutralitet i 2050 og for at sikre et 
system, der er yderst energieffektivt og 
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baseret på vedvarende energi, samt 
udviklingen af vedvarende energi inden 
for Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 299
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til 
at nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at øge tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden eller mindske 
sårbarheden, bør Kommissionen træffe de 
nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale 
foranstaltninger og fremsætte 
henstillinger, såfremt den konstaterer, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at øge tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

(18) Kommissionen har i kraft af sin 
rolle som en fuldbyrdende myndighed, der 
skal overholde nærheds- og 
proportionalitetsprincippet, beføjelse til at 
udarbejde en oversigt over politikkerne i 
EU's medlemsstater i form af en rationel 
miljøpolitik og til at fremsætte 
bemærkninger hertil i form af ikke-
bindende henstillinger.

Or. en
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Ændringsforslag 300
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer. 
Såfremt en medlemsstat ikke gennemfører 
foranstaltningerne som reaktion på 
Kommissionens henstillinger, bør 
Kommissionen træffe de nødvendige og 
passende foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne og 
gøre disse foranstaltninger offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 301
Michael Bloss
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå Unionens budget for 
drivhusgasemissioner og opnå fremskridt 
med hensyn til tilpasning og finansiering, 
bør Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive og 
individuelle fremskridt, som 
medlemsstaterne gør med hensyn til en 
hvilken som helst af disse målsætninger, 
være utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med de pågældende målsætninger, bør 
Kommissionen træffe de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktaterne. Kommissionen bør også 
regelmæssigt vurdere relevante nationale 
foranstaltninger og fremsætte henstillinger, 
såfremt den konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målsætningerne i nærværende 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 302
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 



PE652.555v01-00 196/613 AM\1206394DA.docx

DA

Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne, 
samtidig med at den forsøger at minimere 
volatilitet i politikkerne og tage hensyn til 
konjunkturcyklusser, markedscyklusser 
og vished. Kommissionen bør også 
regelmæssigt vurdere relevante nationale 
foranstaltninger og fremsætte henstillinger, 
såfremt den konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 303
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
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med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at Unionens foranstaltninger 
har ført til tab af konkurrenceevne og 
arbejdspladser i økonomiens sektorer, 
eller at en medlemsstats foranstaltninger 
ikke er i overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at øge tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 304
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene og manglerne i den krævede 
støtte. Hvis de kollektive fremskridt, som 
medlemsstaterne gør med hensyn til at nå 
målet om klimaneutralitet eller med hensyn 
til tilpasning, er utilstrækkelige, eller 
Unionens foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at øge tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden eller mindske 
sårbarheden, bør Kommissionen træffe de 
nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
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vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 305
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller en hvilken som helst 
af Unionens foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at øge tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden eller mindske 
sårbarheden, bør Kommissionen træffe de 
nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 



AM\1206394DA.docx 199/613 PE652.555v01-00

DA

sårbarheden over for klimaændringer. sårbarheden over for klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 306
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller en hvilken som helst 
af Unionens foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at øge tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden eller mindske 
sårbarheden, bør Kommissionen træffe de 
nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 307
Mick Wallace, Clare Daly
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målsætningerne i nærværende 
forordning og opnå fremskridt med hensyn 
til tilpasning, bør Kommissionen 
regelmæssigt vurdere fremskridtene. Hvis 
de fremskridt, som medlemsstaterne gør 
med hensyn til at nå målsætningerne for 
dekarbonisering og dræn eller med hensyn 
til tilpasning, er utilstrækkelige, eller 
Unionens foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at øge tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden eller mindske 
sårbarheden, bør Kommissionen træffe de 
nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og træffe beslutninger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målsætningerne i nærværende 
forordning eller er utilstrækkelige til at 
øge tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 308
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne er strukturerede 
på forskellige administrative niveauer, 
hvoraf nogle af dem er sammensluttede 
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eller autonome regionale enheder 
(NUTS 2), som har relevante beføjelser 
for så vidt angår modvirkning af 
klimaændringer og tilpasning til samme 
samt i relation til reducering af 
drivhusgasemissioner. Nogle kan endda 
have fastsat mål for reducering af 
drivhusgasser i deres planer for 
modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer. Modvirkning af 
klimaændringer kan styrkes ved en samlet 
eller delvis regional decentralisering af 
forvaltningen af kilder såsom affald, 
landbrug og husdyr, mobilitet, 
energieffektivitet eller skovforvaltning. 
Gennemførelsen af foranstaltninger til 
reducering af drivhusgasemissioner bør 
træffes på decentraliserede 
forvaltningsniveauer, som er tættere på 
borgerne. Foranstaltninger til 
modvirkning af klimaændringer bør 
baseres på en kombination af top-down- 
og bottom-up-foranstaltninger med 
henblik på at opnå effektive resultater. 
For så vidt angår tilpasning er den lokale 
komponent i gennemførelsen af 
foranstaltningerne et mere kritisk 
element, end når det kommer til 
modvirkning af klimaændringer. Der 
findes muligvis ikke generelle 
tilpasningsforanstaltninger, da forholdene 
for hvert område bør være indarbejdet 
heri. Såfremt mekanismer til overvågning, 
opfølgning og koordinering af, hvordan 
foranstaltningerne bliver gennemført 
internt i medlemsstaterne, ikke er 
fastlagte, kan der ikke opnås vellykkede 
resultater for så vidt angår 
foranstaltninger til modvirkning af 
klimaændringer og tilpasning hertil.

Or. en

Ændringsforslag 309
Andreas Glück, Nils Torvalds

Forslag til forordning
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Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Videnskabelig ekspertise og den 
bedste tilgængelige og ajourførte evidens 
sammen med oplysninger om 
klimaændringer, der både er faktuelle og 
gennemsigtige, er bydende nødvendige og 
skal understøtte EU's klimaindsats og 
bestræbelser på at opnå klimaneutralitet. 
Kommissionen bør derfor etablere et 
uafhængigt rådgivningsorgan bestående 
af videnskabsfolk fra en lang række 
relevante områder, herunder både 
naturvidenskab og samfundsvidenskab, 
og udvælge dem på grundlag af deres 
ekspertise på området for 
klimaændringer, herunder de sociale og 
økonomiske aspekter, med det formål 
årligt at levere faktuelle, gennemsigtige 
og ajourførte videnskabelige oplysninger 
om klimaændringer til de europæiske 
institutioner, som skal danne grundlag for 
en gradvis reduktion af 
drivhusgasemissioner over tid. 
Ekspertpanelet bør også rådgive 
Kommissionen om vurderingen af 
sammenhængen mellem Unionens og de 
nationale foranstaltninger og de 
fremskridt, der gøres for at nå målet om 
klimaneutralitet, og for at opfylde 
Unionens forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen, herunder deres sociale og 
økonomiske indvirkninger.

Or. en

Ændringsforslag 310
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(18a) Videnskabelig ekspertise og den 
bedste tilgængelige og ajourførte evidens 
sammen med viden om klimaændringer, 
der både er faktuelle og gennemsigtige, er 
bydende nødvendige og skal understøtte 
EU's klimaindsats og bestræbelser på at 
opnå klimaneutralitet senest i 2040. 
Kommissionen bør derfor oprette et 
uafhængigt europæisk panel for 
klimaændringer (EPCC) bestående af 
videnskabsfolk, der udvælges på grundlag 
af deres ekspertise på området for 
klimaændringer, og tage hensyn til 
kønsbalancen i ekspertpanelet. Formålet 
med EPCC er på årsbasis at overvåge 
reduktionen af drivhusgasemissioner i 
Unionen og samtlige medlemsstater med 
henblik på at sikre en gradvis reduktion 
over tid og overholdelse af Unionens 
kulstofbudget. Ekspertpanelet bør også 
bistå Kommissionen i vurderingen af 
sammenhængen mellem Unionens og de 
nationale foranstaltninger og de 
fremskridt, der gøres for at nå målet om 
klimaneutralitet inden 2040, og opfylde 
Unionens forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 311
Jytte Guteland

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Videnskabelig ekspertise og den 
bedste tilgængelige og ajourførte 
dokumentation sammen med oplysninger 
om klimaændringer, der både er faktuelle 
og gennemsigtige, er bydende nødvendige 
og skal understøtte EU's klimaindsats og 
bestræbelser på at opnå klimaneutralitet 
senest i 2050. Kommissionen bør derfor 
oprette et uafhængigt europæisk panel for 
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klimaændringer (EPCC) bestående af 
videnskabsfolk, der udvælges på grundlag 
af deres ekspertise på området for 
klimaændringer, med det formål på 
årsbasis at vurdere sammenhængen 
mellem foranstaltninger og Unionens 
kulstofbudget og de fremskridt, der er 
gjort for at opnå klimaneutralitet i 
Unionen og medlemsstaterne senest i 
2050, ved hjælp af de af Det Europæiske 
Miljøagentur (EEA) indsamlede data og 
med henblik på at opfylde Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 312
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen, Martin Hojsík

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Det er kun muligt at opnå 
klimaneutralitet, hvis alle 
medlemsstaterne deler byrden og fuldt ud 
forpligter sig til at omstille til 
klimaneutralitet. Hver medlemsstat har en 
forpligtelse til at opfylde de 
mellemliggende og endelige mål, og hvis 
disse forpligtelser ikke opfyldes i henhold 
til Kommissionens vurdering, bør 
Kommissionen have beføjelse til at træffe 
foranstaltninger mod medlemsstaterne. 
Foranstaltningerne bør være 
proportionelle, passende og i 
overensstemmelse med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 313
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
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Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Kommissionen bør sikre, at 
industrien i tilstrækkelig grad er i stand til 
at undergå den væsentlige omstilling til 
klimaneutralitet og de yderst ambitiøse 
mål for 2030 og 2040 via en grundig 
lovgivningsramme. Denne ramme bør 
regelmæssigt vurderes og tilpasses, 
såfremt det er nødvendigt, for at forhindre 
kulstoflækage, industrielle konkurser, tab 
af arbejdspladser samt unfair 
international konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 314
Petar Vitanov

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Udpegelsen af en klar vej mod 
opnåelse af klimaneutralitet bør udvikles 
på grundlag af institutionaliseret dialog 
og informationsudveksling i tæt 
samarbejde med medlemsstaterne. Et 
sådant samarbejde bør udføres af 
netværket af nationale 
forbindelsesofficerer og være 
udgangspunktet for fremtidig 
koordinering internt i medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 315
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen, Martin Hojsík

Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) Ved at anerkende, at 
medlemsstaterne har forskellige 
udgangspunkter og økonomiske 
omstændigheder for at nå 
klimaneutralitet, vil det være muligt for 
medlemsstaterne at modtage økonomisk 
støtte fra EU med henblik på at udligne 
disse forskelle fra starten. Mest 
nævneværdig er Fonden for Retfærdig 
Omstilling. Hver modtager af økonomisk 
EU-støtte eller anden EU-finansiering, 
der har til formål at fremme omstillingen 
til klimaneutralitet, forventes at vise reel 
og målbar fremskridt hen imod opnåelsen 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 316
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) Kommissionen bør sikre, at 
EPCC's ledelsesstruktur sikrer panelets 
fuldstændige videnskabelige 
uafhængighed og autonomi, herunder fra 
Unionens og medlemsstaternes 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer. De af Kommissionen fremsatte 
lovgivningsforslag bør ikke være i 
modstrid med den seneste evidens og 
videnskabelige information, som EPCC 
har frembragt.

Or. en

Ændringsforslag 317
Antoni Comín i Oliveres
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Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) Nærværende forordnings 
ambitionsniveau er meget højt. Det er ikke 
desto mindre svært at tro, at denne meget 
krævende målsætning kan opnås, hvis 
klimaneutralitet alene vurderes i Unionen 
som helhed, og den bør derfor også 
vurderes i hver enkelt medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 318
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan 
EU-klassificering kan anvendes i den 
offentlige sektor i forbindelse med den 
europæiske grønne pagt, bør dette omfatte 
oplysninger om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], 
når sådanne oplysninger bliver 
tilgængelige. Kommissionen bør anvende 

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur, vurderingerne 
og rapporterne fra det uafhængige 
videnskabelige panel for vurdering af 
klimaændringer og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC.
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europæiske statistikker og data, hvor 
sådanne findes, og søge 
ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 319
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den 
offentlige sektor i forbindelse med den 
europæiske grønne pagt, bør dette omfatte 
oplysninger om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], 
når sådanne oplysninger bliver 
tilgængelige. Kommissionen bør anvende 
europæiske statistikker og data, hvor 
sådanne findes, og søge ekspertrådgivning. 
Det Europæiske Miljøagentur bør bistå 
Kommissionen i overensstemmelse med sit 

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation. Kommissionen har 
allerede givet tilsagn om at undersøge, 
hvordan EU-klassificering kan anvendes i 
forbindelse med den europæiske grønne 
pagt, som skal tilpasses målet om en 
rationel miljøpolitik. Kommissionen bør 
anvende europæiske statistikker og data, 
hvor sådanne findes, og søge 
ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør, hvor det er relevant, 
bistå Kommissionen i overensstemmelse 
med retningslinjerne for en rationel 
miljøpolitik.
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årlige arbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 320
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Jessica Polfjärd, Hildegard Bentele, Christian Doleschal, Dolors Montserrat, Esther de 
Lange

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC, medlemsstaternes 
klimarådgivningsorganer og den fælles 
programlægning af forskningsindsatsen: 
"Interface mellem handling og 
klimaviden for Europa" (det fælles 
programlægningsinitiativ for 
klimaområde). Eftersom Kommissionen 
har forpligtet sig til at undersøge, hvordan 
EU-klassificering kan anvendes i den 
offentlige sektor i forbindelse med den 
europæiske grønne pagt, bør dette omfatte 
oplysninger om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
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overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 321
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur, Det Fælles 
Forskningscenter og gruppen på højt plan 
om mekanismen for videnskabelig 
rådgivning bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit arbejdsprogram.

Or. es
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Ændringsforslag 322
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC og en omfattende socioøkonomisk 
og sektorbestemt konsekvensanalyse af 
alle foreslåede nye mål. Eftersom 
Kommissionen har forpligtet sig til at 
undersøge, hvordan EU-klassificering kan 
anvendes i den offentlige sektor i 
forbindelse med den europæiske grønne 
pagt, bør dette omfatte oplysninger om 
miljømæssigt bæredygtige investeringer fra 
Unionens og medlemsstaternes side, der er 
i overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 323
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Asger Christensen
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Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

(19) Da gyldig forskning bør være i 
centrum for EU's klimaindsats, bør 
Kommissionen sikre en robust og objektiv 
vurdering på grundlag af de seneste 
videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 324
Agnès Evren

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC og IPBES. Eftersom Kommissionen 
har forpligtet sig til at undersøge, hvordan 
EU-klassificering kan anvendes i den 
offentlige sektor i forbindelse med den 
europæiske grønne pagt, bør dette omfatte 
oplysninger om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

Or. fr

Ændringsforslag 325
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
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oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
EASAC og IPCC. Eftersom Kommissionen 
har forpligtet sig til at undersøge, hvordan 
EU-klassificering kan anvendes i den 
offentlige sektor i forbindelse med den 
europæiske grønne pagt, bør dette omfatte 
oplysninger om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

Or. en

Begrundelse

European Academies' Science Advisory Council (Den europæiske akademiske verdens 
videnskabelige rådgivende råd) støtter ligeledes EU's politiske beslutningstagning i deres 
rapporter.

Ændringsforslag 326
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Det er vigtigt at øge 
gennemsigtigheden og effektiviteten af 
funktionsmåden for Unionens 
foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissioner og at sikre, at disse 
foranstaltninger er i overensstemmelse 
med den mest ajourførte videnskabelige 
evidens og Unionens mål i henhold til 
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Parisaftalen. Med dette mål for øje bør 
Kommissionen forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet et 
lovgivningsforslag om oprettelse af et 
kulstofbudget for EU, der fastsætter den 
resterende samlede mængde 
drivhusgasemissioner for EU's økonomi, 
som kan udledes uden at bringe Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen i 
fare, og som er delt op på de enkelte 
økonomiske sektorer. Unionens 
kulstofbudget bør bidrage med en rimelig 
andel pr. indbygger til den globale 
afbødningsindsats regnet fra tidspunktet 
for Parisaftalens vedtagelse. 
Kommissionen bør tage hensyn til dette 
kulstofbudget i EU, når den foreslår et 
forløb for emissionsreduktioner.

Or. en

Ændringsforslag 327
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, 
Irena Joveva, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Det er vigtigt at øge 
gennemsigtigheden og effektiviteten af 
Unionens foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissioner og at sikre, at disse 
foranstaltninger er i overensstemmelse 
med den nyeste videnskabelige 
dokumentation og Unionens mål i 
henhold til Parisaftalen. Med dette mål 
for øje bør Kommissionen forelægge 
Europa-Parlamentet og Rådet et 
lovgivningsforslag om oprettelse af et 
kulstofbudget for EU, som er baseret på 
kumulative kulstofemissioner, og som 
fastsætter den resterende samlede 
mængde drivhusgasemissioner i EU's 
økonomi, der kan udledes uden at bringe 
Unionens forpligtelser i henhold til 
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Parisaftalen i fare. Kommissionen bør 
anvende EU's kulstofbudget som 
grundlag, når den fremsætter forslag til 
kursen for emissionsreduktioner.

Or. en

Begrundelse

Unionens kulstofbudget bør anvendes som en værktøjskasse for fastsættelse og måling af 
kursen. Inden der har været afholdt en drøftelse vedrørende kulstofbudgettet på globalt 
niveau, bør dette kulstofbudget for EU betragtes som et forslag.

Ændringsforslag 328
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Ifølge de seneste anbefalinger fra 
IPCC er de to systemer, som genererer 
flest drivhusgasemissioner, fossilt 
baserede energisystemer og 
fødevaresystemer, der er baseret på store 
mængder af kød fra drøvtyggere og 
indtagelse af mælk. Det er derfor også 
vigtigt, at der sammen med målsætningen 
om at skabe en model for industrien og 
transport, som ikke udleder 
kulstofemissioner, sker fremgang i 
retning mod et fødevaresystem med lavere 
indtag af kød. Unionen bør fastsætte de 
fornødne foranstaltninger for at udgå et 
sammenstød mellem sektorpolitiske 
målsætninger og klimamålsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 329
Michael Bloss

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Uafhængig videnskabelig 
ekspertise og den bedste tilgængelige og 
ajourførte evidens er bydende nødvendige 
og skal understøtte EU's klimaindsats. 
Der bør derfor oprettes et uafhængigt 
europæisk panel for klimaændringer 
(EPCC) bestående af videnskabsfolk, der 
udvælges på grundlag af deres ekspertise 
på området for klimaændringer, med det 
formål at vurdere sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt 
både på EU-niveau og 
medlemsstatsniveau med sigte på et EU-
budget for drivhusgasser.

Or. en

Ændringsforslag 330
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Energisystemmodeller spiller en 
vigtig rolle i relation til at oplyse politiske 
beslutningstagere om mulighederne for 
modvirkning af klimaændringer og deres 
konsekvenser. Det er derfor særdeles 
vigtigt, at de antagelser, der understøtter 
udarbejdelsen af sådanne modeller, er 
baseret på de nyeste tilgængelige data ved 
hjælp af offentliggørelsen af et 
teknologisk katalog hvert år, er 
gennemsigtige og forbliver åbne for 
eksterne høringer.

Or. en

Ændringsforslag 331
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
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Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) EU-borgernes demokratiske 
rettigheder varetages bedst af de nationale 
parlamenter i de enkelte medlemsstater, 
som har fået et legitimt mandat fra 
borgerne gennem demokratiske valg. Der 
skal tages voldsom afstand fra 
Kommissionens idé om at indoktrinere 
borgerne på en ideologisk måde hen over 
hovederne på parlamenterne for så vidt 
angår den klimapolitik, som den ønsker at 
føre. Det er borgerne, som vil være de 
første til at lide under de socioøkonomiske 
konsekvenser af denne hidtil usete 
omstilling af et frit samfund, hvor 
borgerne har mulighed for at gøre brug af 
deres rettigheder, og til et såkaldt 
"klimaneutralt" forbudssamfund. 
Kommissionens intention om at fremme 
en stærk offentlig og social forpligtelse til 
klimabeskyttelse skal afvises, da den 
strider mod en fornuftig miljøpolitik.

Or. en

Ændringsforslag 332
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for både at tilskynde til og fremme et 
stærkt offentligt og socialt engagement i 
klimaindsatsen på lokalt, regionalt og 
nationalt plan. Kommissionen bør derfor 
søge at samarbejde med alle dele af 
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foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

samfundet og de forskellige interessenter, 
herunder fagforeninger, ikkestatslige 
organisationer, den akademiske verden, 
forskningsorganisationer og industrien, 
og sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
socialt retfærdigt, klimaneutralt og 
kulstoffattigt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

Or. en

Ændringsforslag 333
Agnès Evren

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) Eftersom borgerne og de lokale 
aktører spiller en vigtig rolle i at fremme 
omstillingen til klimaneutralitet, bør der 
gøres en indsats for at fremme et stærkt 
offentligt og socialt engagement i 
klimaindsatsen. Kommissionen bør derfor 
søge at samarbejde med alle dele af 
samfundet og sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt. Oplysning 
spiller en vigtig rolle som ledsagende 
foranstaltning under omstillingen til 
klimaneutralitet og med hensyn til 
bevaring af biodiversiteten.

Or. fr

Ændringsforslag 334
Michael Bloss

Forslag til forordning
Betragtning 20
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen på lokalt, 
regionalt og nationalt plan i tæt 
samarbejde med lokalforvaltningen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet på 
en fuldt ud gennemsigtig måde og sætte 
dem i stand til at træffe foranstaltninger, 
der fører henimod et socialt retfærdigt, 
kønsbalanceret, klimaneutralt samfund, 
herunder ved at lancere en europæisk 
klimapagt.

Or. en

Ændringsforslag 335
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør i overensstemmelse 
med partnerskabsprincippet og 
principperne om respekt for ligestilling 
mellem kønnene og ikkediskrimination 
derfor søge at samarbejde med alle dele af 
samfundet og sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

Or. en
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Ændringsforslag 336
Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
høre borgerne om deres holdninger til de 
trufne foranstaltninger for at nå 
målsætningerne om klimaneutralitet i 
2050 og 2030-målene for emissioner og 
for at sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger efter behov, der fører 
henimod et klimaneutralt samfund

Or. en

Ændringsforslag 337
Petar Vitanov

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet, 
herunder borgere, interessenter, mindre 
organisationer, fagforeninger og 
arbejdstagerrepræsentanter, og sætte dem 
i stand til at træffe foranstaltninger, der 
fører henimod et klimaneutralt samfund, 
herunder ved at lancere en europæisk 
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klimapagt.

Or. en

Ændringsforslag 338
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og 
socialt engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) Borgerne oplever en 
socioøkonomisk virkning af omstillingen 
til klimaneutralitet. Kommissionen bør 
derfor søge at samarbejde med alle dele af 
samfundet og benytte sig af de 
flerniveaudialoger om klima og energi, 
der er iværksat af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999, herunder med 
henblik på denne forordning.

Or. it

Ændringsforslag 339
Jytte Guteland

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for både at tilskynde til og fremme et 
stærkt offentligt og socialt engagement i 
klimaindsatsen på lokalt, regionalt og 
nationalt plan. Kommissionen bør derfor 
søge at samarbejde med alle dele af 
samfundet og sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
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lancere en europæisk klimapagt. socialt retfærdigt, kønsbalanceret, 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

Or. en

Ændringsforslag 340
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) Eftersom mennesker spiller en 
vigtig rolle i at fremme den økologiske 
omstilling, bør der gøres en indsats for at 
fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af civilsamfundet 
for at inddrage dem i klimaindsatsen og 
udarbejdelsen af politik.

Or. en

Begrundelse

Det er en bitter neoliberal idé at vælte klimaindsatsbyrden over på skuldrene af almindelige 
mennesker. Det handler ikke om at gøre det muligt for folk at ændre deres livsstil, det skal 
derimod handle om at fjerne de strukturelle hindringer, som fanger folk i livsstile med høje 
emissioner, og også om at håndtere brændstofindustrien.

Ændringsforslag 341
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 

(20) Eftersom borgerne og regionerne 
spiller en vigtig rolle i at fremme en 
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klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

retfærdig og fair omstilling til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
socialt retfærdigt, klimaneutralt samfund, 
herunder ved at lancere en europæisk 
klimapagt.

Or. en

Ændringsforslag 342
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
økonomisk levedygtigt, klimaneutralt 
samfund, herunder ved at lancere en 
europæisk klimapagt.

Or. en

Begrundelse

I lyset af de omfattende negative virkninger, som den aktuelle covid-19-pandemi har på den 
europæiske befolkning, økonomi og industri, bør alle relevante overvejelser, foranstaltninger 
og instrumenter sigte mod at yde den bedst mulige støtte til den europæiske økonomi og 
befolkning med henblik på at opnå den fornødne genopretning og omstilling til en 
lavemissionsøkonomi.
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Ændringsforslag 343
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
derfor søge at samarbejde med alle dele af 
samfundet og sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

Or. en

Ændringsforslag 344
Idoia Villanueva Ruiz

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Kommissionen og 
medlemsstaterne bør garantere retten til 
energi for alle og bør beskytte sårbare 
mennesker, som befinder sig i situationer 
med energifattigdom. Energi bør betragtes 
som et grundlæggende og nødvendigt 
gode. Henset hertil bør det forbydes at 
lukke for den grundlæggende vand-, el- 
og gasforsyning i deres hjem, når den 
manglende betaling skyldes forhold, som 
er uden for brugernes kontrol, såsom 
fattigdom og sårbare situationer.

Or. en
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Ændringsforslag 345
Michael Bloss

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til 
klimaneutralitet og en gradvis reduktion 
over tid samt for at bidrage til 
vurderingen af sammenhængen mellem 
foranstaltninger og fremskridt i forhold til 
målet om klimaneutralitet bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

udgår

_________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 346
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Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til 
klimaneutralitet og en gradvis reduktion 
over tid samt for at bidrage til 
vurderingen af sammenhængen mellem 
foranstaltninger og fremskridt i forhold til 
målet om klimaneutralitet bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(21) udgår

_________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 347
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini
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Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til 
klimaneutralitet og en gradvis reduktion 
over tid samt for at bidrage til vurderingen 
af sammenhængen mellem foranstaltninger 
og fremskridt i forhold til målet om 
klimaneutralitet bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(21) For at sikre forudsigelighed samt 
for at bidrage til vurderingen af 
sammenhængen mellem foranstaltninger 
og fremskridt i forhold til målet om 
klimaneutralitet bør hver enkelt 
medlemsstat inden for rammerne af sin 
langsigtede strategi i henhold til artikel 15 
i forordning (EU) 2018/1999 fastlægge en 
vejledende kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet tidligst i 2070.

_________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. it

Ændringsforslag 348
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, 
Inese Vaidere, Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Hildegard Bentele, Jessica 



AM\1206394DA.docx 229/613 PE652.555v01-00

DA

Polfjärd, Agnès Evren, Christian Doleschal, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for 
at bidrage til vurderingen af 
sammenhængen mellem foranstaltninger 
og fremskridt i forhold til målet om 
klimaneutralitet bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, SMV'er, 
arbejdstagere, investorer og forbrugere, og 
sikre en uigenkaldelig omstilling til 
klimaneutralitet og forudsigelige og 
faseopdelte reduktioner over tid samt for 
at bidrage til vurderingen af 
sammenhængen mellem foranstaltninger 
og fremskridt i forhold til målet om 
klimaneutralitet bør Kommissionen 
overvåge medlemsstaternes fremskridt 
med at opnå drivhusgasneutralitet senest 
2050.

_________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 349
Fredrick Federley
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(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen med henblik på at 
fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
Kommissionen fremsætte et 
lovgivningsforslag om kursen for opnåelse 
af drivhusgasneutralitet senest 2050 for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

_________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en
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(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen med henblik på at 
fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
Kommissionen fremsætte et 
lovgivningsforslag om en kurs, som 
defineres af et kulstofbudget, for opnåelse 
af drivhusgasneutralitet senest 2050 for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

_________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 351
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard
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(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen med henblik på at 
fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere og 
fagforeninger, investorer og forbrugere, og 
sikre en uigenkaldelig omstilling til 
klimaneutralitet og en gradvis reduktion 
over tid samt for at bidrage til vurderingen 
af sammenhængen mellem foranstaltninger 
og fremskridt i forhold til målet om 
klimaneutralitet bør Kommissionen 
vurdere mulighederne for strukturen i og 
udformningen af en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest i 2040 og bør 
fremsætte lovgivningsforslag for Europa-
Parlamentet og for Rådet.

_________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 352
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
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(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til 
klimaneutralitet og en gradvis reduktion 
over tid samt for at bidrage til 
vurderingen af sammenhængen mellem 
foranstaltninger og fremskridt i forhold til 
målet om klimaneutralitet bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning37 . 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 
af delegerede retsakter bør Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig modtage 
alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, skal den 
nuværende ideologibaserede såkaldte 
"klimapolitik" transformeres til en 
rationel miljøpolitik. Dette er primært 
EU-medlemsstaternes ansvar, og de kan 
koordinere deres politikker på EU-niveau 
som påkrævet, uden at en EU-institution 
uretmæssigt forsøger at tilrane sig 
beføjelser, som på ingen måde er omfattet 
af Lissabontraktaten. Med henblik på at 
fremme en rationel miljøpolitik kan 
Kommissionen foretage relevante 
høringer, herunder på ekspertniveau, og 
disse høringer kan gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning37.

_________________ _________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 353
Agnès Evren
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(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen med henblik på at 
fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning37 . 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 
af delegerede retsakter bør Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig modtage 
alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske og 
samfundsmæssige aktører og sikre en 
hurtig og uigenkaldelig omstilling til 
klimaneutralitet og en kontinuerlig 
reduktion over tid samt for at bidrage til 
vurderingen af sammenhængen mellem 
foranstaltninger og fremskridt i forhold til 
målet om klimaneutralitet bør 
Kommissionen fremsætte passende 
lovgivningsforslag for Europa-
Parlamentet og Rådet med henblik på at 
fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning37 .

_________________ _________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 354
Anna Zalewska
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(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen med henblik på at 
fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning37. 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 
af delegerede retsakter bør Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig modtage 
alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(21) For at bevare troværdigheden for 
EU's lederskab på området for 
klimaændringer samt for at sikre 
forudsigelighed for og tillid blandt alle 
økonomiske aktører, herunder 
virksomheder, arbejdstagere, investorer, 
forbrugere og fagforeningsrepræsentanter 
fra alle EU-medlemsstaterne, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at fastsætte målene for 
emissionsreduktion ske med alle de 
centrale EU-institutioners fulde 
deltagelse, dvs. på grundlag af 
udarbejdelsen af en grundig 
konsekvensanalyse, via den almindelige 
lovgivningsprocedure og i henhold til den 
strategiske vejledning fra Det Europæiske 
Råd og, hvor det er relevant, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning37.

_________________ _________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
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(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen med henblik på at 
fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning37. 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 
af delegerede retsakter bør Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
Kommissionen udarbejde en omfattende 
socioøkonomisk og sektoropdelt 
konsekvensanalyse. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

_________________ _________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
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(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen med henblik på at 
fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning37. 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 
af delegerede retsakter bør Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
Kommissionen fastlægge en kurs for 
opnåelse af drivhusgasneutralitet senest 
2050. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

_________________ _________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
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(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på at fastlægge en kurs for 
opnåelse af drivhusgasneutralitet senest 
2050. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på at fastlægge en kurs for 
opnåelse af drivhusgasneutralitet senest 
2050. Kommissionen bør ved 
udarbejdelsen af retsakter tage hensyn til 
princippet "tænk småt først". Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer af 
interessenter og eksperter under sit 
forberedende arbejde, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 
at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter bør Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

_________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. it

Ændringsforslag 358
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til 
klimaneutralitet og en gradvis reduktion 
over tid samt for at bidrage til vurderingen 
af sammenhængen mellem foranstaltninger 
og fremskridt i forhold til målet om 
klimaneutralitet bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen med henblik på at 
fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig økologisk omstilling og en 
planlagt og hurtig reduktion over tid samt 
for at bidrage til vurderingen af 
sammenhængen mellem foranstaltninger 
og fremskridt i forhold til målet om 
klimaneutralitet bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen med henblik på at 
fastlægge en kurs for opnåelse af reel 
drivhusgasneutralitet senest i 2040. Det er 
navnlig vigtigt, at denne politiks 
udformning og format beskyttes mod den 
fossile brændstofindustris interesser. 
Kommissionen bør som følge heraf gøre 
alt for at handle på en gennemsigtig måde 
og alene engagere sig med 
repræsentanterne for den fossile 
brændstofindustri eller andre, som 
repræsentere deres interesser, hvis det er 
strengt nødvendigt med henblik på at 
regulere sektoren. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter modtager Europa-Parlamentet og 
Rådet alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

_________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 359
Hermann Tertsch
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Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på at fastlægge en kurs for 
opnåelse af drivhusgasneutralitet senest 
2050. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på at fastlægge en kurs for 
opnåelse af drivhusgasneutralitet senest 
2050. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau af uafhængige 
eksperter, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning37. 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 
af delegerede retsakter bør Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

_________________ _________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 37EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. es

Ændringsforslag 360
Anna Zalewska

Forslag til forordning
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Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Alle de økonomiske nøglesektorer 
vil være nødt til at arbejde sammen for at 
opnå klimaneutralitet, især energi-, 
industri-, transport-, opvarmnings-, køle- 
og byggesektoren, landbruget, affalds- og 
arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelse og skovbrug (LULUCF). 
Alle ETS- og ikke-ETS-sektorer bør 
iværksætte sammenlignelige tiltag for at 
indfri Unionens neutralitetsmål. Med 
henblik på at skabe forudsigelighed for, 
tillid blandt og sikre inddragelse af alle 
økonomiske aktører, herunder 
virksomheder, arbejdstagere, investorer 
og forbrugere, bør Kommissionen 
udarbejde en vejledning for de af 
økonomiens sektorer, der kan bidrage 
mest til at nå målet om klimaneutralitet. 
Vejledningen bør indeholde vejledende 
kurser for reduktion af drivhusgasser i 
disse sektorer på EU-plan. Dette vil kunne 
give dem sikkerhed til at træffe de 
relevante foranstaltninger, planlægge de 
nødvendige investeringer og som følge 
heraf kunne hjælpe dem med at holde 
omstillingskursen. På samme tid vil dette 
også tjene som en mekanisme for 
sektorernes engagement i relation til at 
stræbe efter løsninger for 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 361
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Sektorbestemte køreplaner bør 
fremme tilpasningen af et helt økosystem 
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af interessenter til målsætningen om 
klimaneutralitet. Køreplanen bør beskrive 
de teknologiske løsninger og den nye 
rammepolitik, der skal udvikles, og de 
investeringer, der skal foretages i sektoren 
samt i værdikæden. Disse køreplaner bør 
føre til, at Kommissionen fastsætter en 
definition af grønne omstillingsaftaler, 
som fastlægger forpligtelserne for de 
relevante offentlige og private 
interessenter i en sektor med henblik på at 
opnå klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 362
Idoia Villanueva Ruiz

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Kommissionen bør foretage 
høringer af fagforeninger og oprette et 
forum for social dialog med henblik på at 
håndtere foranstaltninger i kampen mod 
klimaændringer. Arbejdstagerne spiller 
en nøglerolle i løsningen, og denne dialog 
er nødvendig for at kunne fortsætte frem 
mod en retfærdig omstilling, hvor ingen 
lades i stikken. I denne henseende bør 
rollen for den delegerede med ansvar for 
miljøet i virksomheder gøres til en 
obligatorisk retlig standard svarende til 
den delegerede for forebyggelse.

Or. en

Ændringsforslag 363
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Kommissionen bør, når den 
vurderer strukturen og udformningen af 
en kurs med henblik på at opnå 
drivhusgasneutralitet i Unionen senest i 
2040, tage hensyn til EPCC's rapporter, 
virkningerne for EU's kulstofbudget og de 
sektorspecifikke køreplaner for 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 364
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I overensstemmelse med 
Kommissionens tilsagn om at følge 
principperne om bedre lovgivning bør der 
tilstræbes sammenhæng mellem Unionens 
instrumenter for så vidt angår reduktion 
af drivhusgasemissioner. Systemet til 
måling af fremskridtene med hensyn til at 
nå målet om klimaneutralitet og 
sammenhængen mellem de 
foranstaltninger, der træffes med dette 
mål for øje, bør bygge på og være i 
overensstemmelse med den 
forvaltningsramme, som er fastlagt i 
forordning (EU) 2018/1999. Navnlig bør 
systemet med regelmæssig rapportering 
og den tidsmæssige rækkefølge af 
Kommissionens vurdering og 
foranstaltninger på grundlag af 
rapporteringen bringes i 
overensstemmelse med kravene til 
medlemsstaterne om forelæggelse af 
oplysninger og rapporter i henhold til 
forordning (EU) 2018/1999. Forordning 
(EU) 2018/1999 bør derfor ændres for at 
føje målet om klimaneutralitet til de 

udgår
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relevante bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 365
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I overensstemmelse med 
Kommissionens tilsagn om at følge 
principperne om bedre lovgivning bør der 
tilstræbes sammenhæng mellem Unionens 
instrumenter for så vidt angår reduktion 
af drivhusgasemissioner. Systemet til 
måling af fremskridtene med hensyn til at 
nå målet om klimaneutralitet og 
sammenhængen mellem de 
foranstaltninger, der træffes med dette 
mål for øje, bør bygge på og være i 
overensstemmelse med den 
forvaltningsramme, som er fastlagt i 
forordning (EU) 2018/1999. Navnlig bør 
systemet med regelmæssig rapportering 
og den tidsmæssige rækkefølge af 
Kommissionens vurdering og 
foranstaltninger på grundlag af 
rapporteringen bringes i 
overensstemmelse med kravene til 
medlemsstaterne om forelæggelse af 
oplysninger og rapporter i henhold til 
forordning (EU) 2018/1999. Forordning 
(EU) 2018/1999 bør derfor ændres for at 
føje målet om klimaneutralitet til de 
relevante bestemmelser.

(22) Den forvaltningsramme, som er 
fastlagt i forordning (EU) 2018/1999, bør 
gennemses og om fornødent ændres ikke 
blot set i lyset af covid-19-pandemien og 
virkningerne heraf, som på nuværende 
tidspunkt ikke kan vurderes, men i 
overensstemmelse med principperne for 
en rationel miljøpolitik, med forbehold af 
Det Europæiske Råds nye konklusioner.

Or. en

Ændringsforslag 366
Esther de Lange
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Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Kommissionen bør endvidere 
deltage i almindelige interessentmøder 
med økonomiske aktører (industri, 
SMV'er, landbrug og fagforeninger) for 
at evaluere de gjorte fremskridt i retning 
mod klimaneutralitet og deres krav i form 
af politisk kohærens, forskning, 
økonomisk støtte og beskyttelse mod 
kulstof- og investeringslækager med sigte 
på at skabe yderligere fremskridt.

Or. en

Ændringsforslag 367
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Klimaændringer er pr. definition 
en grænseoverskridende udfordring, og 
der er behov for en koordineret indsats på 
EU-plan for effektivt at supplere og styrke 
nationale politikker. Målene for denne 
forordning, nemlig senest i 2050 at opnå 
klimaneutralitet i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; 
Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre 
end, hvad der er nødvendigt for at nå 

(23) Medlemsstaterne har den primære 
kompetence til at formulere en rationel 
miljøpolitik. De kan om fornødent på 
frivillig basis koordinere deres politikker 
på EU-plan. Nærhedsprincippet skal 
respekteres. Dette vedrører også 
kontrollen med det nationale parlament, 
jf. artikel 5, stk. 3, og artikel 12, litra b), i 
TEU.
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disse mål —

Or. en

Ændringsforslag 368
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Klimaændringer er pr. definition 
en grænseoverskridende udfordring, og der 
er behov for en koordineret indsats på EU-
plan for effektivt at supplere og styrke 
nationale politikker. Målene for denne 
forordning, nemlig senest i 2050 at opnå 
klimaneutralitet i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

(23) Klima- og miljøkrisen er pr. 
definition en grænseoverskridende 
udfordring, og der er behov for en 
koordineret indsats på EU-plan for 
effektivt at supplere og styrke nationale 
politikker. Målene for denne forordning 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

Or. en

Begrundelse

Dette er en klimakrise – vi har anerkendt dette i Europa-Parlamentet og kan ikke trække det 
tilbage.

Ændringsforslag 369
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Forslag til forordning
Betragtning 23
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Klimaændringer er pr. definition en 
grænseoverskridende udfordring, og der er 
behov for en koordineret indsats på EU-
plan for effektivt at supplere og styrke 
nationale politikker. Målene for denne 
forordning, nemlig senest i 2050 at opnå 
klimaneutralitet i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

(23) Klimaændringer er pr. definition en 
grænseoverskridende udfordring, og der er 
behov for en koordineret indsats på EU-
plan for effektivt at supplere og styrke 
nationale politikker. Målene for denne 
forordning, nemlig senest i 2040 at opnå 
klimaneutralitet i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

Or. en

Ændringsforslag 370
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Klimaændringer er pr. definition en 
grænseoverskridende udfordring, og der er 
behov for en koordineret indsats på EU-
plan for effektivt at supplere og styrke 
nationale politikker. Målene for denne 
forordning, nemlig senest i 2050 at opnå 
klimaneutralitet i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

(23) Klimaændringer er pr. definition en 
grænseoverskridende udfordring, og der er 
behov for en koordineret indsats på EU-
plan for effektivt at supplere og styrke 
nationale politikker. Målene for denne 
forordning, nemlig senest i 2050 at opnå 
klimaneutralitet i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med dens beføjelser, 
der er fastlagt i traktaten om Den 
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om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Europæiske Union. I overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Or. es

Ændringsforslag 371
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Klimaændringer er pr. definition en 
grænseoverskridende udfordring, og der er 
behov for en koordineret indsats på EU-
plan for effektivt at supplere og styrke 
nationale politikker. Målene for denne 
forordning, nemlig senest i 2050 at opnå 
klimaneutralitet i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

(23) Klimaændringer er pr. definition en 
grænseoverskridende udfordring, og en 
koordineret indsats på EU-plan kunne 
effektivt støtte og styrke nationale 
politikker. Målene for denne forordning, 
nemlig senest i 2050 at opnå 
klimaneutralitet i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

Or. en

Ændringsforslag 372
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Der er en grundlæggende og 
uforenelig konflikt mellem den fossile 
brændstofindustris interesser og 
offentlighedens interesser i at have en 
beboelig planet for alle. EU-
institutionerne og medlemsstaterne bør 
derfor så vidt som overhovedet muligt 
beskytte formuleringen og 
gennemførelsen af offentlige 
klimapolitikker mod den fossile 
brændstofindustri og fastsætte 
restriktioner for varetagelsen af den 
fossile brændstofindustris interesser.

Or. en

Ændringsforslag 373
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Unionen repræsenterer i øjeblikket 
10 % af de globale drivhusgasemissioner. 
Målet om klimaneutralitet er begrænset til 
emissioner fra europæisk produktion. En 
sammenhængende klimapolitik involverer 
også kontrol af emissioner fra forbrug og 
import af energi og ressourcer.

Or. es

Ændringsforslag 374
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) EU's lovgivningsramme bør 
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fremme skovplantning og bæredygtig 
skovforvaltning i de medlemsstater, som 
ikke er i besiddelse af væsentlige 
skovressourcer, ved at dele bedste praksis 
og faglig ekspertise.

Or. en

Ændringsforslag 375
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Klimafodaftrykket fra Unionens 
forbrug er et vigtigt redskab til at forbedre 
den overordnede sammenhæng i 
Unionens klimamål.

Or. en

Ændringsforslag 376
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) En fuldstændig effektiv EU-
klimapolitik bør håndtere kulstoflækage 
og udvikle passende redskaber såsom en 
CO2-grænsetilpasningsmekanisme, som 
kan håndtere dette og beskytte vores 
standarder og frontløberne i vores 
industrier.

Or. en
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Ændringsforslag 377
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Nærværende forordning er baseret 
på princippet om at forebygge emissioner 
ved kilden såvel som på 
forsigtighedsprincippet.

Or. en

Begrundelse

Disse to principper er fuldstændig afgørende for en effektiv klimaindsats og reaktioner, der 
anlægger en forsigtig tilgang, navnlig i relation til forøgelsen af dræn.

Ændringsforslag 378
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 23 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23c) Denne forordning bidrager til at 
beskytte menneskers umistelige 
rettigheder til livet og et sikkert miljø, som 
er anerkendt i Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og stiller krav 
om, at de relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger på henholdsvis EU-
niveau og nationalt niveau for at håndtere 
de reelle og umiddelbare risici, som den 
globale klimakrise udgør for menneskers 
liv og velvære samt den naturlige verden, 
som de er afhængige af.

Or. en
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Begrundelse

Mennesker skal have partsstatus for at sikre passende ansvarliggørelse for at nå 
målsætningerne i nærværende forordning. Dette er den eneste måde, hvorpå det kan sikres, at 
der ikke skydes over målet, og der er en klar forbindelse mellem opnåelsen af målsætningerne 
og menneske- og miljørettighederne.

Ændringsforslag 379
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme 
for den uigenkaldelige og gradvise 
reduktion af drivhusgasemissioner og 
styrkelsen af optaget gennem naturlige 
dræn eller andre dræn i Unionen.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 380
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme 
for den uigenkaldelige og gradvise 
reduktion af drivhusgasemissioner og 
styrkelsen af optaget gennem naturlige 
dræn eller andre dræn i Unionen.

Dette direktiv har til formål at fremme 
den fornødne omstilling til en rationel 
miljøpolitik. Med henblik herpå skal EU-
medlemsstaterne og EU-institutionerne 
gennemgå, stille spørgsmål ved og om 
fornødent tilpasse alle eksisterende 
politikker. Medlemsstaterne, Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør, 
når de træffer foranstaltninger med 
henblik på at beskytte miljøet og tilpasse 
sig klimaændringer på nationalt niveau 
og EU-niveau, være særligt 
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opmærksomme på de mellemsigtede og 
langsigtede socioøkonomiske 
konsekvenser af coronakrisen, borgernes 
trivsel, samfundets velstand samt 
økonomiens konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 381
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den hurtige og uigenkaldelige reduktion af 
drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn i Unionen i 
bestræbelserne på at nå det langsigtede 
temperaturmål, som er fastsat i artikel 2 i 
Parisaftalen, og den tilvejebringer en 
ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 382
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den hurtige og uigenkaldelige reduktion af 
drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn i Unionen i 
bestræbelserne på at nå det langsigtede 
temperaturmål om at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C over det 
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førindustrielle niveau i henhold til 
artikel 2 i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 383
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og hurtige reduktion af 
drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
miljøvenlige dræn i Unionen, som er 
baseret på en miljøkonsekvensvurdering 
og godkendt af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 384
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn i Unionen, 
eller andre dræn, som er i 
overensstemmelse med klima- og 
miljømålsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 385
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Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn i havet og 
på land eller andre dræn i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 386
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller 
andre dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den hurtige og uigenkaldelige reduktion af 
drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem dræn i Unionen og 
anerkender vigtigheden af naturlige 
dræn.

Or. en

Ændringsforslag 387
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige, forudsigelige og 
planlagte reduktion af 
drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
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dræn i Unionen. optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 388
Martin Hojsík, Irena Joveva

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn i Unionen.

Or. en

Begrundelse

De naturlige dræn bør prioriteres. Kulstofopsamling og -lagring og ren kulteknologi er kun i 
udviklingsfasen og har endnu ikke vist sig ikke at være skadegørende. Mere sikre teknologier 
vil sandsynligvis blive udviklet i fremtiden og blive anvendt, men der er ingen grund til at 
opremse dem i klimaloven nu. Derudover kan overdreven afhængighed af fordelene ved 
kulstofopsamling og -lagring samt ren kulteknologi lede opmærksomheden væk fra det 
oprindelige behov for at reducere drivhusgasemissioner fra menneskelige aktiviteter.

Ændringsforslag 389
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og hurtige reduktion af 
drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn i Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 390
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og hurtige reduktion af 
drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 391
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige reduktion af 
drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optag gennem naturlige dræn i Unionen.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør alene fokusere på naturlige dræn.

Ændringsforslag 392
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den gradvise reduktion af 
drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optag gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 393
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som 
er fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt 
i bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 394
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som 
er fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt 

udgår
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i bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Or. en

Begrundelse

Flyttet til første stykke.

Ændringsforslag 395
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål med at 
begrænse stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur til et godt stykke 
under 2 °C i forhold til det førindustrielle 
niveau og bestræbe sig på at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C i forhold 
til det førindustrielle niveau, som er fastsat 
i artikel 2 i Parisaftalen, og den opstiller en 
ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 396
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, om at 
begrænse den globale 
gennemsnitstemperatur til et godt stykke 
under 2 °C i forhold til det førindustrielle 
niveau og bestræbe sig på at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C i forhold 
til det førindustrielle niveau, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 397
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som 
er fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Ved denne forordning fastsættes bindende 
målsætninger om reelle nulemissioner i 
Unionen og medlemsstaterne inden 2040 i 
bestræbelserne på at nå de langsigtede mål, 
som er fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og 
den opstiller en ramme for at opnå 
væsentlige og tilstrækkelige fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen. Nærværende forordning 
sikrer adgang til retlig prøvelse i relation 
til at nå disse målsætninger.

Or. en

Begrundelse

Parisaftalen indeholder to temperaturmål, nemlig 1,5 °C og et godt stykke under 2 °C. For så 
vidt angår tilpasning skal fremgangen stå i et rimeligt forhold til behovet for tilpasning.
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Ændringsforslag 398
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050, som vedtages 
enstemmigt af medlemsstaterne, i 
bestræbelserne på at nå det langsigtede 
temperaturmål, som er fastsat i artikel 2 i 
Parisaftalen, og den opstiller en ramme for 
at opnå fremskridt i bestræbelserne på at nå 
det globale tilpasningsmål, der er fastsat i 
artikel 7 i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 399
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Sophia in 't 
Veld, Asger Christensen, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, Billy 
Kelleher, Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen og de enkelte medlemsstater 
senest i 2050 i bestræbelserne på at nå de 
langsigtede temperaturmål, som er fastsat i 
artikel 2 i Parisaftalen, og den opstiller en 
ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 400
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Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som 
er fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2040 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede mål med at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 401
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som 
er fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede mål om at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 402
Michael Bloss
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som 
er fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Ved denne forordning opstilles tillige en 
ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen, og for at bringe de finansielle 
strømme i overensstemmelse med vejen 
mod lave drivhusgasemissioner og 
klimaresistent udvikling i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, 
litra c), i Parisaftalen.

Or. en

Begrundelse

Som rammelov for Unionens bidrag til Parisaftalen bør den europæiske klimalov sikre 
fremgang for alle de i artikel 2 i Parisaftalen fastsatte langsigtede mål.

Ændringsforslag 403
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Ved denne forordning fastsættes et 
vejledende mål om klimaneutralitet i 
Unionen tidligst i 2070 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Or. it

Ændringsforslag 404
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Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nærværende forordning fastsætter 
restriktioner for varetagelsen af den 
fossile brændstofindustris interesser og 
sigter mod at udfase alle subsidier til 
fossile brændstoffer i Unionen inden 
2025.

Or. en

Begrundelse

Målsætningen skal tilpasses, for at denne nye og nødvendige tilføjelse kan indgå heri.

Ændringsforslag 405
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning bidrager til at beskytte 
menneskers umistelige rettigheder til livet 
og et sikkert miljø, som er anerkendt i 
Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og stiller krav 
om, at de relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger på henholdsvis EU-
niveau og nationalt niveau for at håndtere 
de reelle og umiddelbare risici, som den 
globale klimakrise udgør, både for 
menneskers liv og velvære samt den 
naturlige verden, som de er afhængige af.

Or. en
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Begrundelse

Mennesker skal have partsstatus for at sikre passende ansvarliggørelse for at nå 
målsætningerne i nærværende forordning. Dette er den eneste måde, hvorpå det kan sikres, at 
der ikke skydes over målet, og der er en klar forbindelse mellem opnåelsen af målsætningerne 
og menneske- og miljørettighederne.

Ændringsforslag 406
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige eller andre dræn af de 
drivhusgasser, der er anført i del 2 i bilag 
V til forordning (EU) 2018/1999.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 407
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige eller andre dræn af de 
drivhusgasser, der er anført i del 2 i bilag V 
til forordning (EU) 2018/1999.

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige dræn i havet og på land 
eller andre dræn af de drivhusgasser, der er 
anført i del 2 i bilag V til forordning (EU) 
2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 408
Martin Hojsík, Irena Joveva
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige eller andre dræn af de 
drivhusgasser, der er anført i del 2 i bilag V 
til forordning (EU) 2018/1999.

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige dræn af de drivhusgasser, 
der er anført i del 2 i bilag V til forordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Begrundelse

De naturlige dræn bør prioriteres. Kulstofopsamling og -lagring og ren kulteknologi er kun i 
udviklingsfasen og har endnu ikke vist sig ikke at være skadegørende. Mere sikre teknologier 
vil sandsynligvis blive udviklet i fremtiden og blive anvendt, men der er ingen grund til at 
opremse dem i klimaloven nu. Derudover kan overdreven afhængighed af fordelene ved 
kulstofopsamling og -lagring samt ren kulteknologi lede opmærksomheden væk fra det 
oprindelige behov for at reducere drivhusgasemissioner fra menneskelige aktiviteter.

Ændringsforslag 409
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige eller andre dræn af de 
drivhusgasser, der er anført i del 2 i bilag V 
til forordning (EU) 2018/1999.

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige dræn af de drivhusgasser, 
der er anført i del 2 i bilag V til forordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 410
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige eller andre dræn af de 
drivhusgasser, der er anført i del 2 i bilag V 
til forordning (EU) 2018/1999.

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige dræn af de drivhusgasser, 
der er anført i del 2 i bilag V til forordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 411
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige eller andre dræn af de 
drivhusgasser, der er anført i del 2 i bilag V 
til forordning (EU) 2018/1999.

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige dræn af de drivhusgasser, 
der er anført i del 2 i bilag V til forordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 412
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige eller andre dræn af de 
drivhusgasser, der er anført i del 2 i bilag V 
til forordning (EU) 2018/1999.

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige dræn af de drivhusgasser, 
der er anført i del 2 i bilag V til forordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en
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Ændringsforslag 413
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige eller andre dræn af de 
drivhusgasser, der er anført i del 2 i bilag V 
til forordning (EU) 2018/1999.

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige dræn af de drivhusgasser, 
der er anført i del 2 i bilag V til forordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 414
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning bidrager til at beskytte 
fysiske personers ukrænkelige og 
umistelige rettigheder til menneskelig 
værdighed, livet og til miljøbeskyttelse 
som anerkendt i artikel 1, 2 og 37 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, hvilket er 
betingede af et stabilt og sundt 
klimasystem, der kan opretholde 
menneskeliv på jorden i flere 
generationer.

Or. en

Ændringsforslag 415
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Definitioner

Ved anvendelse af denne forordning skal 
begrebet "reelle nulemissioner" forstås 
som nulemissioner af kuldioxid (CO2) fra 
energisektoren og fra forbrænding af 
brændsel, herunder fra luftfart og 
skibsfart, væsentligt reducerede CO2-
emissioner fra andre kilder, indtil der er 
tale om uvæsentlige CO2-emissioner, og 
væsentligt reducerede emissioner, indtil 
der er tale om uvæsentlige emissioner for 
så vidt angår de i del 2 i bilag V til 
forordning (EU) 2018/1999 anførte 
menneskeskabte drivhusgasemissioner.

Or. en

Ændringsforslag 416
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Definitioner

"klimaneutralitet" eller 
"drivhusgasneutralitet": en opnået 
balance mellem Unionens nationale 
menneskeskabte emissioner fra kilder og 
optag igennem naturlige dræn.

Or. en

Ændringsforslag 417
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 Målet om klimaneutralitet 2 Klimaneutralitet og 
mellemliggende målsætninger for 
emissioner og optag

Or. en

Ændringsforslag 418
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 Målet om klimaneutralitet 2 Revurdering af målsætningerne 
for miljø- og klimapolitik

Or. en

Ændringsforslag 419
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 Målet om klimaneutralitet 2 Klimaneutralitet og 
mellemliggende målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 420
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 Målet om klimaneutralitet 2 Målsætninger for reelle 
nulemissioner og naturlige kulstoflagre

Or. en

Ændringsforslag 421
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet om klimaneutralitet Unionens klimamålsætninger

Or. en

Ændringsforslag 422
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. De i EU-retten regulerede 
drivhusgasemissioner for hele Unionen 
som helhed, herunder EU-relaterede 
emissioner fra international luft- og 
skibsfart, må ikke overstige 24-30 gigaton 
i CO2-ækvivalent for perioden 2021 til 
2050.

Or. en

Begrundelse

For at holde temperaturstigningen på 1,5 °C over det førindustrielle niveau foreslår data fra 
databasen med scenarier, som anvendes i IPCC's særberetning om 1,5 °C, et globalt budget 
for drivhusgasemissioner (Kyoto-protokollen) for 2018-2050 på 610-690 gigaton i CO2-
ækvivalent. Når der tages højde for den nuværende befolkning i EU-27 og for de udledte 
emissioner i 2018-2020, vil dette betyde et EU-budget for drivhusgasser på 24-30 gigaton i 
CO2-ækvivalent.
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Ændringsforslag 423
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således 
at nettoemissionerne nedbringes til nul 
senest denne dato.

1. EU-medlemsstaternes og EU-
institutionernes politikker har i et stykke 
tid nu alene haft fokus på den højeste 
mulige reduktion af drivhusgasser inden 
for rammen af en "klimapolitik", som 
grundlæggende kan beskrives som 
ideologisk; reduktionen skal primært 
opnås via økonomisk intervention i den 
frie markedsøkonomi og en 
forbudspolitik. Fokus drejer mere og mere 
over på spektakulære reduktionsmål, som 
hverken kan underbygges af videnskaben 
eller tager hensyn til de økonomiske 
forudsætninger, der er nødvendige for 
enhver beskyttelsesforanstaltning. 
Miljøbeskyttelse er alene mulig i et frit 
samfund, som leverer de teknologiske 
innovative fordele og den økonomiske 
ydeevne, der er nødvendig for at kunne 
gennemføre dette. Oftere og oftere gives 
ikke engang de økologiske overvejelser det 
fornødne rum; eksempelvis når de 
miljøskader, der er opstået som følge af 
minedrift efter ressourcer til batterier, 
som skal anvendes i bestræbelserne på en 
vedvarende energiproduktion, der indtil 
nu har oplevet politisk fremme, overføres 
til lande uden for Europa. Det er derfor 
vigtigt, at EU-institutionerne og 
medlemsstaterne gennemgår, stiller 
spørgsmål ved og om fornødent tilpasser 
de gældende politikker ikke mindst på 
grund af covid-19-pandemien, som har 
sat vores økonomi under et hidtil uset 
pres. Dette omfatter især de ovenfor 
nævnte EU-forordninger, og navnlig 
direktiv 2003/87/EF (handel med kvoter 
for drivhusgasemissioner), forordning 
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(EU) 2018/842 (nationale mål for 
reduktion af reduktion af 
drivhusgasemissioner), forordning (EU) 
2018/841 (kompensation for 
drivhusgasser) og forordning (EU) 
2018/1999 (forvaltningssystem for 
energiunionen og klimabeskyttelse), men 
ligeledes nedstrøms direktiv 2012/27/EU 
(energieffektivitet), direktiv (EU) 
2018/2001 (anvendelse af vedvarende 
energi) og direktiv 2010/31/EU 
(bygningers effektivitet) og om fornødent 
andre EU-forordninger. Tilpasning til de 
aktuelle klimaændringer, til hvilke 
årsagen skal undersøges nærmere af 
uafhængige forskere, skal være i centrum 
for fremtidige politikker.

Or. en

Ændringsforslag 424
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul 
senest denne dato.

1. De nationale 
drivhusgasemissioner og -optag, der finder 
sted i Unionen, og som er reguleret ved 
EU-lovgivning, skal være i balance så 
hurtigt som muligt og senest i 2040, 
således at der opnås drivhusgasneutralitet 
senest denne dato, og der skal derefter 
overgås til negative emissioner.

Hver medlemsstat skal opnå 
drivhusgasneutralitet på sit område senest 
i 2040 og derefter overgå til negative 
emissioner.

Or. en

Ændringsforslag 425
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Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul senest 
denne dato.

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance i Unionen senest i 
2050, således at nettoemissionerne 
nedbringes til nul senest denne dato. Hver 
medlemsstat skal opnå nettoemissioner på 
nul på sit område senest i 2050. 
Kommissionen og medlemsstaterne skal 
opnå dette ved at reducere emissioner med 
95 % sammenlignet med 1990 og lagre 
5 % igennem naturlige dræn.

Or. en

Ændringsforslag 426
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således 
at nettoemissionerne nedbringes til nul 
senest denne dato.

1. De emissioner, herunder EU-
relaterede emissioner fra international 
luftfart og skibsfart, og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance i Unionen snarest 
muligt og senest i 2040, således at der 
opnås drivhusgasneutralitet senest denne 
dato. Hver medlemsstat skal opnå 
drivhusgasneutralitet på sit område senest 
i 2040.

Or. en

Ændringsforslag 427
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Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således 
at nettoemissionerne nedbringes til nul 
senest denne dato.

1. De emissioner, herunder EU-
relaterede emissioner fra international 
luftfart og skibsfart, andre 
klimavirkninger og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance i Unionen inden 2040, 
således at nettoemissionerne nedbringes til 
nul senest denne dato. Hver medlemsstat 
skal nå drivhusgasneutralitet på sit 
område senest i 2040.

Or. en

Ændringsforslag 428
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således 
at nettoemissionerne nedbringes til nul 
senest denne dato.

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance inden 2040 og senest i 
2050. Kommissionen og medlemsstaterne 
skal opnå denne balance ved at reducere 
emissionerne med 95 % sammenlignet 
med 1990 og ved at øge de naturlige 
dræns optag med 5 % og udfase fossile 
brændstoffer inden 2040.

Or. en

Ændringsforslag 429
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Pernille Weiss, Christophe Hansen, 
Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Agnès Evren, Christian 
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Doleschal, Michal Wiezik, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam 
Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul senest 
denne dato.

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul senest 
denne dato og efterfølgende. Hver 
medlemsstat skal bestræbe sig på at opnå 
klimaneutralitet inden 2050 via en 
kollektiv indsats i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 430
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul senest 
denne dato.

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul senest 
denne dato. Alle medlemsstater bør være 
ansvarlige for at opnå klimaneutralitet 
senest i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 431
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Catherine 
Chabaud, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, Billy 
Kelleher, Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul senest 
denne dato.

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance i Unionen senest i 
2050, således at nettoemissionerne 
nedbringes til nul senest denne dato. Hver 
medlemsstat skal nedbringe sine 
nettoemissioner til nul senest i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 432
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul senest 
denne dato.

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
de fossile og biogene nettoemissioner i 
Unionen nedbringes til nul senest denne 
dato.

Or. en

Ændringsforslag 433
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således 

1. De emissioner af drivhusgasser, der 
finder sted i Unionen og i 
medlemsstaterne, og som er reguleret ved 
EU-lovgivning, skal reelt set være nul 
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at nettoemissionerne nedbringes til nul 
senest denne dato.

senest i 2040.

Or. en

Ændringsforslag 434
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul senest 
denne dato.

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance i Unionen senest i 
2050, således at nettoemissionerne 
nedbringes til nul senest denne dato.

Or. en

Ændringsforslag 435
Ondřej Knotek, Andreas Glück

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således 
at nettoemissionerne nedbringes til nul 
senest denne dato.

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance i EU som helhed i 
2050, således at nettoemissionerne 
nedbringes til nul senest denne dato.

Or. en

Ændringsforslag 436
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således 
at nettoemissionerne nedbringes til nul 
senest denne dato.

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul 
tidligst i 2070. 

Or. it

Ændringsforslag 437
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal sikre, at 
deres naturlige kulstoflagre progressivt 
øges i relation til både kvalitet og kvantitet 
under hensyntagen til biodiversitet og 
lokale naturmiljøer. Senest den 
30. september 2021 skal Kommissionen 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9, som skal 
supplere denne forordning ved at 
fastsætte en metode for beregningen af 
naturlige kulstoflagre på grundlag af 
vurderingen fra det uafhængige 
videnskabelige panel for vurdering af 
klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 438
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Fra den 1. januar 2041 skal de 
naturlige dræns optag af drivhusgasser 
overstige de menneskeskabte emissioner i 
Unionen og på de enkelte medlemsstaters 
område.

Or. en

Ændringsforslag 439
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard, Mick Wallace

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Fra den 1. januar 2041 skal de 
naturlige dræns optag af drivhusgasser 
overstige emissioner og andre 
klimavirkninger i Unionen og alle 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 440
Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at den enkelte og 
– som et resultat – man kollektivt når det i 
stk. 1 fastsatte mål om klimaneutralitet, 
under hensyntagen til vigtigheden af at 
fremme retfærdighed og solidaritet mellem 
medlemsstaterne, social og økonomisk 
samhørighed samt medlemsstaternes 
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forskellige udgangspunkter i omstillingen 
til klimaneutralitet. 
Udligningsinstrumenterne for de 
medlemsstater, der står over for større 
indvirkning som følge af omstillingen til 
en lavemissionsøkonomi, såsom 
Moderniseringsfonden og 
solidaritetsbestemmelsen i EU's ETS-
direktiv (2008/87/EF), skal øges 
væsentligt.

Or. en

Ændringsforslag 441
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger og yder støtte på 
henholdsvis EU-plan og nationalt plan for 
at gøre det muligt for de enkelte 
medlemsstater med høje ambitioner at nå 
resultatet tidligere og derved sikre, at man 
kollektivt når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne, social 
og økonomisk samhørighed, beskyttelsen 
af sårbare EU-borgere og arbejdstagere i 
de medlemsstater, som har forskellige 
udgangspunkter, hvilket derved vil gøre 
det muligt at styrke den retfærdige 
omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 442
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt, regionalt samt lokalt plan til at 
sikre, at man individuelt og kollektivt når 
det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til den 
sociale og økonomiske samhørighed og 
beskyttelsen af sårbare EU-borgere, 
vigtigheden af at fremme retfærdighed, 
solidaritet og en retfærdig omstilling 
mellem medlemsstaterne og under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
forskellige udgangspunkter.

Or. en

Ændringsforslag 443
Agnès Evren

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne. 
Kommissionen fastlægger nøje 
regnskabsreglerne for beregningen af 
målet om klimaneutralitet for at udstikke 
sikre rammer for virksomhederne.

Or. fr
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Ændringsforslag 444
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. -1 fastsatte budget for 
drivhusgasser i EU og det i stk.1 fastsatte 
kollektive og individuelle mål om at opnå 
drivhusgasneutralitet og det i stk. 1a 
fastsatte mål for perioden efter 2040, 
under hensyntagen til vigtigheden af at 
fremme retfærdighed og solidaritet mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 445
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan 
eller nationalt plan i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet for at sikre, at 
man i fællesskab når de i stk. 1 fastsatte 
målsætninger, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet blandt medlemsstaterne. 
Medlemsstaterne skal i tillæg hertil 
opfordres til at revurdere deres 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen.

Or. en
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Ændringsforslag 446
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt, regionalt og lokalt plan til at 
sikre, at den enkelte og, som følge heraf, 
at man kollektivt når det i stk. 1 fastsatte 
mål om klimaneutralitet, under 
hensyntagen til vigtigheden af at fremme 
retfærdighed og solidaritet mellem 
medlemsstaterne, social og økonomisk 
samhørighed og beskyttelsen af sårbare 
EU-borgere.

Or. en

Ændringsforslag 447
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin 
Hojsík, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
betydningen af at forvalte, genoprette og 
beskytte biodiversitet, økosystemer og 
kulstofdræn i havene og på land.

Or. en



AM\1206394DA.docx 285/613 PE652.555v01-00

DA

Ændringsforslag 448
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
sammenhængen mellem klima og 
biodiversitet med henblik på at beskytte og 
genoprette de naturlige dræn.

Or. en

Ændringsforslag 449
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
sammenhængen mellem klima og 
biodiversitet med henblik på at genoprette 
kulstofrige økosystemer.

Or. en
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Ændringsforslag 450
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer efter aftale de 
nødvendige foranstaltninger på henholdsvis 
EU-plan og nationalt plan til at sikre, at 
man kollektivt når det i stk. 1 fastsatte mål 
om klimaneutralitet, efter hensyntagen til 
den sociale, økonomiske og 
sektorbestemte sammenhæng samt 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 451
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne, social 
kohæsion og beskyttelse af samfundene i 
forreste række.

Or. en
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Ændringsforslag 452
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer på grundlag af 
den bedste tilgængelige og ajourførte 
videnskab de nødvendige foranstaltninger 
på henholdsvis EU-plan og nationalt plan 
til at sikre, at man kollektivt når det i stk. 1 
fastsatte mål om klimaneutralitet, under 
hensyntagen til vigtigheden af at fremme 
social retfærdighed og solidaritet mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 453
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
landbrugets og skovbrugets særlige rolle.

Or. en

Begrundelse

Landbrugets særlige rolle fremgår endvidere af Parisaftalen. Kun et levedygtigt og produktivt 
landbrug og skovbrug kan forsyne befolkningen med sikre fødevarer af høj kvalitet i 
tilstrækkelige mængder og til overkommelige priser samt med fornyelige råmaterialer til 
bioøkonomien. Landbrugets og skovbrugets funktion som lager og dræn skal bevares og skal 
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først og fremmest tilskrives selve sektoren.

Ændringsforslag 454
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Sophia in 't 
Veld, Asger Christensen, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, Billy 
Kelleher, Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man når det i 
stk. 1 fastsatte mål om klimaneutralitet i 
Unionen og i alle medlemsstaterne, under 
hensyntagen til vigtigheden af at fremme 
retfærdighed og solidaritet mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 455
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed, 
solidaritet og en retfærdig omstilling 
mellem medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 456
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed, 
solidaritet og en retfærdig omstilling 
mellem medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 457
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan for at nå de i nærværende 
forordning fastsatte målsætninger, under 
hensyntagen til vigtigheden af at fremme 
retfærdighed og solidaritet mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 458
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed, 
konkurrenceevne og solidaritet mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 459
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Alexander Bernhuber, Jessica Polfjärd, Hildegard Bentele, Christian Doleschal, Michal 
Wiezik, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man i 
medlemsstaterne og kollektivt når det i stk. 
1 fastsatte mål om klimaneutralitet, under 
hensyntagen til vigtigheden af at fremme 
retfærdighed og solidaritet mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 460
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 2. De relevante EU-institutioner og 
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medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
og nationalt når de i stk. 1 fastsatte 
målsætninger, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 461
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal sikre, at 
selvforsyningen i det europæiske 
landbrug ikke svækkes som følge af 
nærværende forordning.

Or. en

Ændringsforslag 462
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest den 30. juni 2021 skal 
Kommissionen fremsætte forslag om 
ændring af nærværende stykke med 
henblik på at fastsætte et 2030-mål for 
hele EU for de naturlige dræns optag.

Or. en

Ændringsforslag 463
Anna Zalewska
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

3. Kommissionen udarbejder i lyset 
af det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet en grundig 
konsekvensanalyse med sigte på at 
gennemgå Unionens 2030-mål for klimaet, 
jf. artikel 2, stk. 11, i forordning (EU) 
2018/1999, herunder indeholdende 
oplysninger om de for hele Unionen 
skønnede indberettede emissioner og 
optag for 2030, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990 og sammenlignet 
med omkostninger ved et mål på 40-45 %. 
Konsekvensanalysen skal omfatte 
indvirkningerne på EU-, medlemsstats- og 
sektorniveau. I denne analyse skal 
Kommissionen tage hensyn til 
indvirkningen af de socioøkonomiske 
konsekvenser af covid-19-pandemien. 
Hvis Kommissionen anser det for 
nødvendigt at ændre dette mål, fremsætter 
den forslag til Europa-Parlamentet og 
Rådet i det omfang, det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 464
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 

3. Kommissionen foretager i lyset af 
det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet og virkningerne af covid-
19-pandemien en gennemgang af 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 11, i forordning (EU) 2018/1999, og 
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mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

den undersøger mulighederne for et nyt 
2030-mål for emissionsreduktionerne på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990. 
Gennemgangen skal være baseret på en 
grundig konsekvensanalyse, som tager 
hensyn til de sociale og økonomiske 
virkninger af covid-19-krisen samt de 
potentielle sociale indvirkninger af 
fremtidige foranstaltninger. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant. Kommissionen bør 
endvidere sideløbende gøre en indsats for 
at udvikle en metode til beregning af visse 
produkters livscyklusemissioner.

Or. en

Begrundelse

Gennemgangen af målene for 2030 forudses blot to år efter vedtagelsen af de gældende 
klimamål. Med henblik på at sikre en klar lovgivningsramme og for at retfærdiggøre det nye 
ambitionsniveau, som også inddrager principperne for bedre regulering, bør gennemgangen 
af målene baseres på en grundig konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 465
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet i det 
omfang, det er relevant.

3. For at Unionens emissioner 
forbliver inden for det i artikel 2, stk. -1, 
fastsatte budget for drivhusgasser, skal 
Unionens samlede drivhusgasemissioner 
for alle økonomier reduceres nationalt 
med mindst 65 % inden 2030 
sammenlignet med 1990.
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Or. en

Ændringsforslag 466
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet i det 
omfang, det er relevant.

3. Senest i september 2021 foretager 
Kommissionen en gennemgang af 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 11, i forordning (EU) 2018/1999 
med henblik på at reducere emissionerne 
til 65 % sammenlignet med 1990.

Or. en

Ændringsforslag 467
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger på 
grundlag af en grundig 
konsekvensanalyse så mange levedygtige 
og omkostningseffektive muligheder som 
muligt i økonomiske og særligt sociale 
henseende for et nyt 2030-mål for 
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Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Dette skal også 
omfatte en cost-benefit-analyse på 
medlemsstatsniveau. Hvis Kommissionen 
anser det for nødvendigt at ændre dette 
mål, fremsætter den forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet i det omfang, det er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 468
Clare Daly, Mick Wallace

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet i det 
omfang, det er relevant.

3. I lyset af klima- og miljøkrisen 
skal Unionens 2030-mål for klimaet, jf. 
artikel 2, stk. 11, i forordning (EU) 
2018/1999, fastsættes til 
emissionsreduktioner på 70 % 
sammenlignet med 1990.

Or. en

Ændringsforslag 469
Fredrick Federley, Karin Karlsbro, Linea Søgaard-Lidell

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 

3. I lyset af den i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte målsætning om klimaneutralitet, 
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1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet i det 
omfang, det er relevant.

skal Unionens 2030-mål for klimaet, jf. 
artikel 2, stk. 11, i forordning (EU) 
2018/1999, øges til emissionsreduktioner 
på 65 % sammenlignet med 1990.

Or. en

Ændringsforslag 470
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet i det 
omfang, det er relevant.

3. I lyset af de i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte målsætninger om 
klimaneutralitet, skal Unionens 2030-mål 
for klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i 
forordning (EU) 2018/1999, fastsættes til 
emissionsreduktioner på 70 % 
sammenlignet med 1990.

Or. en

Ændringsforslag 471
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet i det 
omfang, det er relevant.

3. I lyset af de i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte målsætninger om 
klimaneutralitet, skal Unionens 2030-mål 
for klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i 
forordning (EU) 2018/1999, svare til 
emissionsreduktioner på mindst 65 % 
sammenlignet med 1990.

Or. en

Ændringsforslag 472
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger på 
grundlag af en grundig 
konsekvensanalyse, hvori der foretages en 
vurdering af gennemførligheden, den 
økonomiske indvirkning og 
energisikkerheden samt mulighederne for 
et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 % 
sammenlignet med 1990. Dette skal også 
omfatte en cost-benefit-analyse på 
medlemsstatsniveau. Hvis Kommissionen 
anser det for nødvendigt at ændre dette 
mål, fremsætter den forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet i det omfang, det er 
relevant.
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Or. en

Ændringsforslag 473
Nils Torvalds, Jan Huitema, Irena Joveva, Susana Solís Pérez, Billy Kelleher, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet i det 
omfang, det er relevant.

3. I lyset af den i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte målsætning om klimaneutralitet, 
skal Unionens 2030-mål for klimaet, jf. 
artikel 2, stk. 11, i forordning (EU) 
2018/1999, øges til emissionsreduktioner 
på mindst 55 % sammenlignet med 1990.

Or. en

Ændringsforslag 474
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 

3. Senest i september 2021 foretager 
Kommissionen med henblik på den i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte revurdering en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999. Kommissionen bør 
endvidere undersøge omfanget af den 
påvirkning, som forordning (EU) 
2018/1999 har på økonomierne i 
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Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det 
omfang, det er relevant.

medlemsstaterne i EU, og, hvis det er 
nødvendigt, udarbejde forslag til 
tilpasning af nærværende forordning, 
således at medlemsstaterne under 
hensyntagen til deres suverænitet på ny 
kan træffe foranstaltninger til 
gennemførelse af en rationel miljøpolitik, 
som beskytter miljøet på vegne af 
menneskerne, beskytter deres sundhed og 
samtidig hermed muliggør økonomisk 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 475
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

3. Senest i september 2021 fremsætter 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet og 
efter at have udarbejdet en 
socioøkonomisk og sektorbestemt 
konsekvensanalyse et forslag om revision 
af Unionens 2030-mål for klimaet, jf. 
artikel 2, stk. 11, i forordning (EU) 
2018/1999, undersøger mulighederne for et 
nyt 2030-mål for emissionsreduktionerne 
på 50 til 55 % sammenlignet med 1990 og 
fremsætter forslag om finansiering, som 
står i forhold hertil, via EU-budgettet for 
at opnå det eventuelle nye mål. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 476
Adam Jarubas
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og vurderer på grundlag 
af en grundig konsekvensanalyse på 
medlemsstatsniveau og niveauet for de 
økonomiske sektorer gennemførligheden, 
den økonomiske indvirkning og 
energisikkerheden, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 477
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 

3. I lyset af det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet skal 
Unionens 2030-mål være 60 % af de 
nationale emissionsreduktioner 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.
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Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 478
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

3. I lyset af den i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte målsætning om klimaneutralitet, 
skal Unionens 2030-mål for klimaet, jf. 
artikel 2, stk. 11, i forordning (EU) 
2018/1999, fastsættes til 
emissionsreduktioner på 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 479
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 

3. Senest den 31. december 2021 
foretager Kommissionen i lyset af covid-
19-pandemiens socioøkonomiske virkning 
en gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
hensigtsmæssigheden af et nyt 2030-mål 
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emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

for emissionsreduktionerne, som er lavere 
end det gældende mål. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den i 
overensstemmelse med traktaterne 
lovforslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
i det omfang, det er relevant.

Or. it

Ændringsforslag 480
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, for emissionsreduktioner 
på 55 % sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 481
Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 



AM\1206394DA.docx 303/613 PE652.555v01-00

DA

gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet i det 
omfang, det er relevant.

gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt frivilligt og 
ikkebindende 2030-mål for væsentlige 
emissionsreduktioner sammenlignet med 
1990, som de enkelte medlemsstater kan 
vedtage i tillæg til det i artikel 2, stk. 11, i 
forordning (EU) 2018/1999 aftalte mål.

Or. en

Ændringsforslag 482
Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 483
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3a. Med henblik på at nå de i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte målsætninger og som 
supplement til de i artikel 2, stk. 3, 
omhandlede emissionsreduktionsmål skal 
Kommissionen senest i juni 2021 fastsætte 
et overordnet 2030-mål for Unionen for 
optag igennem naturlige dræn og ændre 
nærværende forordning i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 484
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Som et nødvendigt supplement til 
det i stk. 3 omtalte 
emissionsreduktionsmål og med henblik 
på at sikre, at det i artikel 1 fastsatte 
temperaturmål opnås, skal Kommissionen 
senest den 30. december 2021 fremsætte 
forslag til et 2030-mål for optagelse 
gennem naturlige dræn, som skal gælde 
på EU- og medlemsstatsniveau, og som 
tager hensyn til betydningen af at fremme 
retfærdighed og solidaritet blandt 
medlemsstaterne.
Det bør tage hensyn til og anvende 
eksempelvis, men ikke begrænset til, EU's 
mål om naturgenopretning, EU's 
programmer for kulstoflagring i Unionen 
eller de forbedrede regler for udbetalinger 
i henhold til den fælles landbrugspolitik 
vedrørende bæredygtigt forvaltede 
tørveområder og skovlandbrugssystemer.

Or. en

Begrundelse

Forordningen mangler mål vedrørende optag. Selv om der er divergerende muligheder for et 
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acceptabelt niveau for emissionsreduktionsmål, har det indtil nu været umuligt at drøfte 
potentialet ved optag, da der ikke er blevet fremsat forslag herom. Forslaget vedrørende 
optag igennem naturlige dræn kan sidestilles med forslaget til EU's mål for 
naturgenopretning, som ligeledes er planlagt til 2021.

Ændringsforslag 485
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest den 30. september 2023 
skal Kommissionen i lyset af den i artikel 
2, stk. 1, fastsatte målsætning om 
klimaneutralitet fastsætte et EU-mål for 
2040 om emissionsreduktioner på mindst 
80 % sammenlignet med 1990.

Or. en

Ændringsforslag 486
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Senest den 30. juni 2021 skal 
Kommissionen udforme en indikator til at 
overvåge udviklingen i reduktionen af 
Unionens klimafodaftryk på grundlag af 
data fra Det Europæiske Miljøagentur. 
Senest den 30. juni 2023 skal 
Kommissionen vurdere Unionens 
klimafodaftryk og fremsætte forslag til 
reducering af samme, således at det i 2030 
er i overensstemmelse med de i 
Parisaftalen fastsatte temperaturmål.

Or. en
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Ændringsforslag 487
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
50 til 55 % sammenlignet med 1990 og nå 
det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 488
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
50 til 55 % sammenlignet med 1990 og nå 
det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 489
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan hele den EU-
lovgivning, der er relevant for opfyldelsen 
af Unionens 2030-mål for klimaet, bør 
ændres med henblik på at gøre det muligt 
at opnå emissionsreduktioner på 70 % 
sammenlignet med 1990 og adskille 
målene for emissioner og optag og nå det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og træffe de nødvendige 
foranstaltninger, herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne. Kommissionen skal 
navnlig evaluere mulighederne for at 
tilpasse emissionerne fra luftfart og 
søtransport til 2030-målet og 2040-målet 
for klimaneutralitet med henblik på at 
reducere disse emissioner til nul i 2040 og 
forelægge lovgivningsforslag, hvor det er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 490
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan hele EU-
lovgivningen bør ændres med henblik på at 
gøre det muligt at opnå 
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muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

emissionsreduktioner på 70 % 
sammenlignet med 1990 og nå de i 
nærværende artikel fastsatte målsætninger 
om reelle nulemissioner i 2040, og den 
skal hurtigt træffe de nødvendige 
foranstaltninger, herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 491
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan hele den EU-
lovgivning, der er relevant for opfyldelsen 
af Unionens 2030-mål for klimaet, bør 
ændres med henblik på at gøre det muligt 
at opnå emissionsreduktioner på 65 % 
sammenlignet med 1990 og nå det i artikel 
2, stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
og den træffer de nødvendige 
foranstaltninger, herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne. Kommissionen skal 
evaluere mulighederne for at tilpasse 
emissionerne fra alle økonomiske 
sektorer, navnlig de sektorer, som er 
ansvarlige for den højeste andel af 
drivhusgasemissioner, såsom luftfart, 
søfartssektoren og sektorerne med 
tilknytning til ændringer i 
arealanvendelse, til 2030-målet og 2050-
målsætningen om klimaneutralitet med 
henblik på at reducere disse 
nettoemissioner til nul senest i 2050 og 
forelægge lovgivningsforslag, hvor det er 
relevant.

Or. en
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Ændringsforslag 492
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan hele den EU-
lovgivning, der er relevant for at nå 
Unionens 2030-mål, bør ændres med 
henblik på at gøre det muligt at opnå 
emissionsreduktioner på mindst 65 % 
sammenlignet med 1990 og nå de i artikel 
2, stk. 1, fastsatte målsætninger, og den 
skal efter behov vedtage 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 493
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 ændrer 
Kommissionen EU-lovgivningen til 
gennemførelse af Unionens 2030-mål med 
henblik på at gøre det muligt at opnå 
emissionsreduktioner på 65 % 
sammenlignet med 1990 og nå det i artikel 
2, stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
og den skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger, herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 494
Fredrick Federley, Karin Karlsbro, Linea Søgaard-Lidell

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
for klimaet bør ændres med henblik på at 
gøre det muligt at opnå 
emissionsreduktioner på 65 % 
sammenlignet med 1990 og nå det i artikel 
2, stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
og den overvejer at træffe de nødvendige 
foranstaltninger, herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 495
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan hele den EU-
lovgivning, der er relevant for Unionens 
2030-mål, bør ændres med henblik på at 
gøre det muligt at opnå det i stk. 3 i 
nærværende artikel fastsatte mål og nå det 
i stk. 1 i nærværende artikel fastsatte mål 
om klimaneutralitet, og den overvejer at 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder vedtagelsen af lovgivningsforslag 
om ændring af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forordning 
(EU) 2018/841 og forordning (EU) 
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2018/842, direktiv 2020/27/EU og direktiv 
(EU) 2018/2001, forordning (EU) 
2019/6311a og Rådets direktiv 
2009/96/EF1b, i overensstemmelse med 
traktaterne.

_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/631 af 17. april 
2019 om fastsættelse af 
præstationsnormer for nye personbilers 
og nye lette erhvervskøretøjers CO2-
emissioner og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 
510/2011 (EUT L 111 af 25.4.2019, s. 13). 
1b Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. 
oktober 2003 om omstrukturering af EF-
bestemmelserne for beskatning af 
energiprodukter og elektricitet (EUT L 
283 af 31.10.2003, s. 51).

Or. en

Ændringsforslag 496
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
60 % sammenlignet med 1990 og nå det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Navnlig skal Kommissionen fremsætte 
forslag om at inkludere de specifikke 
sektorer, som endnu ikke bidrager til EU's 
klimamålsætninger, såsom søfart og 
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turisme.

Or. en

Ændringsforslag 497
Adam Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Vurderingen skal inddrage en 
forholdsmæssig forhøjelse af eksisterende 
kompensationsmekanismer for 
medlemsstater med lavere indkomst set i 
forhold til den større byrde, der er knyttet 
til højere klimaambitioner.

Or. en

Ændringsforslag 498
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 

4. Senest ni måneder efter 
udarbejdelsen og fremlæggelsen af 
konsekvensanalysen for 2030 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
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50 til 55 % sammenlignet med 1990 og nå 
det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

bør ændres med henblik på at forstærke 
beskyttelsen mod kulstoflækage ved at 
indføre en CO2-
grænsetilpasningsmekanisme og på at 
mobilisere passende ressourcer til alle de 
investeringer, der er nødvendige for at nå 
dette mål. Kommissionen skal navnlig 
vurdere mulighederne for, hvordan 
emissioner fra alle sektorer kan bidrage 
til 2030-målet og målsætningen om 
klimaneutralitet i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 499
Nils Torvalds, Jan Huitema, Irena Joveva, Susana Solís Pérez, Billy Kelleher, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
for klimaet og anden relevant EU-
lovgivning, som fremmer den cirkulære 
økonomi og bidrager til at reducere 
drivhusgasemissioner, bør ændres med 
henblik på at gøre det muligt at opnå 
emissionsreduktioner på mindst 55 % 
sammenlignet med 1990 og nå det i artikel 
2, stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
og den overvejer at træffe de nødvendige 
foranstaltninger, herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 500
Michael Bloss

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan hele den EU-
lovgivning, der er relevant for at nå det i 
stk. -1 fastsatte budget for Unionens 
drivhusgasser, herunder sektorlovgivning, 
Unionens foranstaltning udadtil og 
Unionens budget, bør ændres med henblik 
på at gøre det muligt at opnå det 
pågældende budget, og det i stk. 3 
fastsatte 2030-klimamål for EU, den i 
stk. 1 omhandlede målsætning om 
drivhusgasneutralitet og, hvis det er 
relevant, at vedtage lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne

Or. en

Ændringsforslag 501
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
55 % sammenlignet med 1990 og en 
stigning i optag for at nå det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, og 
den overvejer at træffe yderligere 
nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, 
herunder på området for naturbeskyttelse 
og genopretning, i overensstemmelse med 
traktaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 502
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan hele den EU-
lovgivning, der er relevant for opfyldelsen 
af Unionens 2030-mål, bør ændres med 
henblik på at gøre det muligt at opnå 
emissionsreduktioner på 55 % 
sammenlignet med 1990 og nå det i artikel 
2, stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
og den træffer de nødvendige 
foranstaltninger, herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 503
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
50 % sammenlignet med 1990 og nå det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 504
Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
50 % sammenlignet med 1990 og nå det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 505
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige lovgivningsforslag i 
overensstemmelse med traktaterne.

Or. es

Ændringsforslag 506
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Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 31. december 2025 og 
derefter hvert femte år skal 
Kommissionen gennemgå og om 
nødvendigt opdatere de i nærværende 
artikel anførte målsætninger ved at 
fremlægge det relevante forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet, hvori der 
tages hensyn til følgende elementer:
a) de nationale foreløbige rapporter om 
gennemførelsen af de integrerede 
nationale energi- og klimaplaner, jf. 
forordning (EU) 2018/19991

b) opfyldelsesgraden for målsætningerne 
for økonomisk og social udvikling
c) den internationale kontekst og dennes 
indvirkning på EU's klimapolitik
d) teknologisk innovation og de bedste 
tilgængelige teknologier i de berørte 
sektorer
e) eventuelle situationer, der kan 
klassificeres som force majeure, og 
forberedelser herpå.

Or. en

Begrundelse

EU-lovgiverne bør have mulighed for at revidere og om nødvendigt opdatere den i denne 
forordning fastsatte målsætning under hensyntagen til udviklingen i den teknologiske, 
økonomiske og lovgivningsmæssige ramme.

Ændringsforslag 507
Agnès Evren

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 30. september 2025 
undersøger Kommissionen i lyset af målet 
om klimaneutralitet som omhandlet i 
artikel 2, stk. 1, og efter en grundig, 
dybtgående og detaljeret 
konsekvensanalyse mulighederne for at 
fastsætte et klimamål for Unionen frem til 
2040, der både er realistisk, ambitiøst og i 
stand til at sikre en afbalanceret gylden 
mellemvej mellem 2030 og 2050 med 
henblik på at nå klimaneutralitet inden 
denne dato, og fremsætter forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet, hvor det er 
relevant. Konsekvensanalysen skal 
indeholde en vurdering af eventuelle 
ændringer, der bør foretages i samtlige 
EU-retsakter, som berøres af 
gennemførelsen af det pågældende 
klimamål frem til 2040.

Or. fr

Ændringsforslag 508
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Irena Joveva, 
Susana Solís Pérez, Billy Kelleher, Fredrick Federley, Karin Karlsbro

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 31. maj 2023 
undersøger Kommissionen i lyset af den i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte målsætning om 
klimaneutralitet og på grundlag af en 
detaljeret konsekvensanalyse 
mulighederne for at fastsætte et klimamål 
for EU i 2040 for reduktion af emissioner 
sammenlignet med 1990 og fremsætter om 
nødvendigt forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet.
Ved undersøgelsen af mulighederne for 
klimamålet for 2040 skal Kommissionen 
tage hensyn til kriterierne i artikel 3, 
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stk. 3.
Konsekvensanalysen skal vurdere, 
hvordan hele den EU-lovgivning, der er 
relevant for opfyldelsen af det pågældende 
mål, bør ændres.

Or. en

Ændringsforslag 509
Manuel Bompard, Silvia Modig, Cornelia Ernst, Malin Björk, Leila Chaibi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest et år efter vedtagelsen af 
den gældende lovgivning vurderer 
Kommissionen det 2030-mål, der er 
nødvendigt for at reducere 
metanemissioner fra alle kilder, herunder 
biogene kilder, med henblik på at gøre det 
muligt at opnå de i artikel 2 fastsatte 
målsætninger om klimaneutralitet.
Senest et år efter vedtagelsen af den 
gældende lovgivning fremsætter 
Kommissionen forslag om de politiske 
muligheder for hurtigt at reducere 
metanemissioner fra alle kilder, herunder 
biogene kilder, og fremlægger en 
strategisk plan for metan i EU i 
overensstemmelse med artikel 16 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 510
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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4a. Alle forslag vedrørende en højere 
klimaambition skal ledsages af konkrete 
forslag om kompensation til de relevante 
sektorer og medlemsstater, der har 
forskellige udgangspunkter, ved hjælp af 
en forhøjelse af Moderniseringsfonden og 
størrelsen på de i artikel 10, stk. 2, litra b), 
i direktiv 2003/87/EF omhandlede 
solidaritetskvoter. Endvidere skal 
omfanget af ny og yderligere kapital 
under Fonden for Retfærdig Omstilling 
øges proportionelt for at skabe 
forudsigelighed og muliggøre langsigtet 
planlægning og en retfærdig fordeling af 
omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 511
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at opnå EU's overordnede mål 
om at reducere emissioner i 2030 skal 
hver medlemsstat opnå mindst samme 
minimumsniveau på 40 % 
emissionsreduktioner i 2030 
sammenlignet med niveauet i 1990. Hver 
medlemsstat skal vedtage et 
landsdækkende mål om at reducere 
emissioner, hvorved EU skal styrke 
konvergensen i medlemsstaternes indsats 
for at reducere emissioner med henblik på 
at opnå målet om klimaneutralitet i 2050 
på en mere retfærdig måde og på 
grundlag af en mere afbalanceret byrde, 
som deles mellem medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 512
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Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Alexander 
Bernhuber, Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Esther de Lange, 
Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Såfremt Kommissionen med sigte 
på at opnå klimaneutralitet i 2050 finder 
det passende at fastsætte et 
mellemliggende mål for 
emissionsreduktioner i 2040, skal den 
senest den 30. september 2028 på 
grundlag af en detaljeret 
konsekvensanalyse fremsætte et 
lovgivningsforslag for Europa-
Parlamentet og Rådet med henblik herpå. 
Konsekvensanalysen skal tage hensyn til 
de i artikel 3, stk. 3, oplistede kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 513
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Asger Christensen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I den konsekvensanalyse, som 
Kommissionen udarbejder i forbindelse 
med forelæggelse af EU-lovgivning, skal 
den virkning, som lovgivningen vil få på 
klimaet og miljøet og relevante EU-
politikker, svare til overvejelserne og 
konklusionerne om retsgrundlaget, 
proportionalitet og nærhed, og 
resultaterne skal fremgå af begrundelsen.

Or. en

Ændringsforslag 514
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Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest ... [et år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse] fremsætter 
Kommissionen forslag om politiske 
muligheder for hurtigt at håndtere 
metanemissioner fra alle kilder, herunder 
biogene kilder, og fremlægger en 
strategisk plan for metan i Unionen i 
overensstemmelse med dennes 
forpligtelser i henhold til forordning (EU) 
2018/1999 med henblik på at opnå en 
væsentlig reduktion af metanemissioner.

Or. en

Begrundelse

Artikel 16 i forordning (EU) 2018/1999 forpligter Kommissionen til at fremlægge en 
strategisk plan for metanemissioner i EU.

Ændringsforslag 515
Sylwia Spurek

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest 18 måneder efter 
vedtagelsen af klimamålet for 2040 
foretager Kommissionen en vurdering af, 
hvordan hele den EU-lovgivning, der er 
relevant for opfyldelsen af dette mål, bør 
ændres, og træffer de nødvendige 
foranstaltninger, herunder vedtagelse af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 516
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 30. september 2028 
undersøger Kommissionen i lyset af det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet og på grundlag af en 
detaljeret konsekvensanalyse 
mulighederne for at fastsætte et EU-mål 
for 2040 og fremsætter om nødvendigt 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 517
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 30. september 2025 
undersøger Kommissionen i lyset af det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet og på grundlag af en 
detaljeret konsekvensanalyse 
mulighederne for at fastsætte et EU-mål 
for klimaet i 2040 og fremsætter om 
nødvendigt forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 518
Pernille Weiss

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen fremlægger 
sektorspecifikke køreplaner for alle 
relevante sektorer som vejledning for 
Unionens mål om klimaneutralitet i 2050. 
Kommissionen skal endvidere overveje at 
inkludere bindende retningsgivende mål 
for 2030 og 2040 i sine sektorspecifikke 
køreplaner.

Or. en

Ændringsforslag 519
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest i 2023 udarbejder 
Kommissionen en lovgivningsramme for 
certificering af kulstofoptag og præciserer 
reglerne for beregningen af EU's samlede 
emissioner og reglerne for 
regnskabsføring i relation til overførsel af 
CO2 på tværs af grænser og mellem 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 520
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den i stk. 4 omtalte vurdering skal 
udføres på grundlag af den bedste 
tilgængelige og nyeste videnskabelige 
evidens.
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Or. en

Ændringsforslag 521
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Kommissionen analyserer 
regelmæssigt indvirkningen af sine 
handelsforbindelser på opnåelsen af 
2030- og 2040-målene for reducering af 
emissioner, og Kommissionen vedtager 
senest den 30. september 2021 delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 9 
som supplement til denne forordning ved 
at fastsætte en metode, som er baseret på 
det uafhængige videnskabelige panel for 
vurdering af klimaændringers 
konklusioner, til at inkludere de 
integrerede emissioner fra sine 
handelsforbindelser og 
klimafodaftrykkene fra importen i 
relation til produkter, ressourcer og 
tjenester i sin opgørelse over emissioner. 

Or. en

Ændringsforslag 522
Manuel Bompard, Silvia Modig, Cornelia Ernst, Malin Björk, Leila Chaibi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Senest et år efter vedtagelsen af 
den gældende lovgivning vurderer 
Kommissionen det nødvendige 2030-mål 
for reducering af lattergasemissioner fra 
alle kilder med henblik på at gøre det 
muligt at opnå de i artikel 2 fastsatte 
målsætninger om klimaneutralitet.
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Senest et år efter vedtagelsen af den 
gældende lovgivning fremsætter 
Kommissionen forslag om de politiske 
muligheder for hurtigt at reducere 
lattergasemissioner fra alle kilder og 
fremlægger en strategisk EU-plan for 
lattergas.

Or. en

Ændringsforslag 523
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Hildegard Bentele, 
Christian Doleschal, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Såfremt Kommissionen med sigte 
på at opnå klimaneutralitet i 2050 finder 
det passende at fastsætte et 2040- og 2050-
mål for kulstofoptag igennem dræn, 
fremsætter den senest den 30. september 
2028 lovgivningsforslag for Europa-
Parlamentet og Rådet på grundlag af en 
detaljeret konsekvensanalyse. 
Konsekvensanalysen skal tage hensyn til 
de i artikel 3, stk. 3, oplistede kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 524
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Leila Chaibi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Senest et år efter vedtagelsen af 
den gældende lovgivning vurderer 
Kommissionen det nødvendige 2030-mål 
for reducering af CO2-emissioner fra hver 
af de i artikel 2 i forordning (EU) 
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2018/841 omtalte 
arealopgørelseskategorier for at gøre det 
muligt at opnå de i artikel 2 fastsatte 
målsætninger om klimaneutralitet.
Senest et år efter vedtagelsen af den 
gældende lovgivning fremsætter 
Kommissionen forslag til de politiske 
muligheder for hurtigt at reducere CO2-
emissioner fra hver af de i artikel 2 i 
forordning (EU) 2018/841 omtalte 
arealopgørelseskategorier og fremlægger 
en strategisk EU-plan for disse 
emissioner.

Or. en

Ændringsforslag 525
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Christophe Hansen, Christian Doleschal, Michal Wiezik, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Såfremt Kommissionen med sigte 
på at opnå klimaneutralitet i 2050 finder 
det passende at udvikle en ramme for 
certificering af optag af drivhusgasser fra 
arealanvendelse, fremsætter den et 
lovgivningsforslag for Europa-
Parlamentet og Rådet med henblik herpå 
på grundlag af en detaljeret 
konsekvensanalyse, der er baseret på 
videnskabeligt solide regnskabsmetoder.

Or. en

Ændringsforslag 526
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Det Uafhængige Videnskabelige Panel for 

Vurdering af Klimaændringer
1. Senest den 30. juni 2021 nedsætter 
Kommissionen et uafhængigt 
videnskabeligt panel for vurdering af 
klimaændringer (ISAP) bestående af 
videnskabsfolk, der udvælges på grundlag 
af deres ekspertise på området for 
klimaændringer.
2. Kommissionen skal sikre, at ISAP's 
ledelsesstruktur garanterer komplet 
videnskabelig uafhængighed og 
autonomi, herunder fra Unionens og 
medlemsstaternes institutioner, organer, 
kontorer og agenturer og navnlig fra 
industrien. Kommissionen skal sikre en 
solid screening for interessekonflikter for 
alle kandidater, og Europa-Parlamentet 
skal føre kontrol med denne proces.
3. ISAP skal udføre følgende opgaver:
a) overvåge reduktionen i 
drivhusgasemissioner i Unionen og 
medlemsstaterne i samarbejde med Det 
Europæiske Miljøagentur under 
hensyntagen til Unionens kulstofbudget, 
jf. artikel 3a, og samle de pågældende 
data i en tilgængelig og offentlig 
fortegnelse
b) vurdere sammenhængen mellem 
foranstaltninger og de opnåede fremskridt 
med at nå målsætningerne i nærværende 
forordning og med at opfylde Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen
c) udarbejde en årlig fremskridtsrapport 
og rapport om emissionskløften, som 
udpeger Unionens og medlemsstaternes 
fremskridt mod opnåelse af de i 
nærværende forordning fastsatte 
målsætninger og sammenhængen med 
den i artikel 3 udstukne kurs. ISAP skal 
hvert år fremlægge denne rapport for 
Kommissionen, Rådet og Europa-
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Parlamentet og offentliggøre den og gøre 
den lettilgængelig
d) beregne Unionens klimagæld til det 
globale syd i henhold til UNFCCC's 
principper om ligelighed og angive, 
hvordan dette omsættes til de nødvendige 
2030- og 2040-mål, og eventuelt andre år, 
for emissionsreduktioner med henblik på 
at foretage en videnskabelig vurdering af 
de mål for emissionsreduktioner, der er 
nødvendige for Unionens ligelige bidrag 
til det i Parisaftalen indeholdte 
temperaturmål på 1,5 °C, samtidig med at 
der tages fuldt ud hensyn til ligelighed 
med det globale syd
e) senest den 30. september 2021 vurdere 
mulighederne for en brugbar metode for 
at medtage integrerede emissioner fra 
international transport og handel og 
klimafodaftrykket fra produkter, 
ressourcer og tjenester, der importeres til 
EU, i de nationale og europæiske 
emissionsopgørelser
f) senest den 30. september 2021 vurdere 
mulighederne for en brugbar metode, som 
medlemsstaterne og Kommissionen kan 
anvende til at vurdere og kvantificere de 
naturlige kulstoflagre på deres områder; 
denne metode skal på ingen måde 
kvantificere værdien af biodiversitet og 
natur, men skal derimod sikre den 
progressive opbygning i relation til 
kvalitet og kvantitet af naturlige 
kulstoflagre i hver medlemsstat med fuld 
respekt for den naturlige biodiversitet
g) fastsætte et EU-kulstofbudget i 
overensstemmelse med artikel 3a.
5. ISAP skal sikre, at det følger en 
gennemsigtig proces, og at de af panelet 
udarbejdede rapporter offentliggøres og 
er lettilgængelige; gennemsigtigheden af 
ISAP skal på ingen måde underminere 
panelets uafhængighed og videnskabelige 
integritet.
6. ISAP skal bestå af mellem 30 og 40 
videnskabsfolk. Hvert medlem af ISAP 



PE652.555v01-00 330/613 AM\1206394DA.docx

DA

udnævnes for en periode på fire år, der 
kan forlænges. Medlemmerne kan 
genudnævnes én gang. Medlemmerne 
udvælges af Kommissionen blandt 
personer, hvis uafhængighed ikke kan 
betvivles, og som er anerkendte 
internationale eksperter inden for deres 
respektive disciplin, og som besidder de 
krævede kvalifikationer til at kunne 
udføre deres opgaver.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør kunne screene kandidaterne for at sikre, at der ikke er 
interessekonflikter. De tidligere hændelser taget i betragtning er det afgørende at sikre 
fuldstændig videnskabelig uafhængighed fra navnlig industrien.

Ændringsforslag 527
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Det Europæiske Panel om 

Klimaændringer og Biodiversitet
1 . Senest den 30. juni 2021 nedsætter 
Kommissionen Det Europæiske Panel om 
Klimaændringer og Biodiversitet 
(EPCCB), som er et uafhængigt 
videnskabeligt rådgivende panel om 
klimaændringer og biodiversitet bestående 
af videnskabsfolk, der udvælges på 
grundlag af deres ekspertise på området 
for klimaændringer og biodiversitet.
2. Kommissionen sikrer, at EPCCB's 
ledelsesstruktur garanterer fuldstændig 
videnskabelig uafhængighed og 
autonomi, herunder fra Unionens og 
medlemsstaternes institutioner, organer, 
kontorer og agenturer.
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3. EPCCB skal basere sit arbejde på 
nuværende internationale rammer, 
standarder, værktøjer, parametre og 
indikatorer såsom Det Mellemstatslige 
Panel om Klimaændringer, De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer, Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser og 
biodiversitetskonventionen.
4. EPCCB skal overvåge reduktionen af 
drivhusgasemissioner i Unionen og 
medlemsstaterne under hensyntagen til 
Unionens kulstofbudget, jf. artikel 3a, og 
vurdere sammenhængen mellem 
foranstaltninger og fremskridt, der er 
gjort for at opnå klimaneutralitet senest i 
2050 og for at opfylde Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen, og 
fremsætte de fornødne henstillinger, og 
for at følge sammenhængen mellem 
klimaændringer og biodiversitet samt yde 
rådgivning i relation hertil.
5. EPCCB aflægger hvert år rapport om 
sine resultater i henhold til stk. 3 til 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
Rådet. EPCCB sikrer, at den følger en 
fuldt ud gennemsigtig proces, og at dens 
rapporter gøres tilgængelige for 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 528
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Køreplaner for klimaneutralitet i de 

enkelte sektorer
1. Senest den 30. juni 2021 fastlægger 
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Kommissionen et harmoniseret format og 
fastsætter et sæt kriterier, der skal danne 
grundlag for sektorspecifikke køreplaner 
for klimaneutralitet i sektorer med høj 
udledning. Senest denne dato definerer 
Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter disse sektorer og 
omsætningstærsklen for de virksomheder, 
der skal være omfattet af nærværende 
artikel.
2. Hver af de af denne artikel omfattede 
sektorer forelægger sin køreplan for 
Kommissionen senest 12 måneder efter 
Kommissionens offentliggørelse af det 
harmoniserede format og kriterier, og i 
køreplanen skal det fastsættes, hvordan 
sektoren forholder sig til de i artikel 2 
fastsatte målsætninger om 
klimaneutralitet og de mellemliggende 
målsætninger.
3. Senest 12 måneder efter forelæggelsen 
fremsætter Kommissionen på grundlag af 
køreplanen forslag til en grøn 
omstillingsaftale for sektoren, i hvilken de 
offentlige og private aktører angiver deres 
respektive forpligtelser om at opfylde de i 
køreplanen fastsatte målsætninger.
4. Senest i juni 2025 skal de af denne 
artikel omfattede virksomheder, som 
nægter at underskrive en grøn 
omstillingsaftale, ikke være berettiget til 
at modtage støtte fra Unionens finansielle 
instrumenter, herunder de finansielle 
ordninger under Den Europæiske 
Investeringsbank.

Or. en

Ændringsforslag 529
Agnès Evren

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Sektorkøreplaner

1. For at sætte alle økonomiske sektorer i 
stand til at forfølge klimamålet opstiller 
Kommissionen efter en indgående dialog 
med hver sektor et harmoniseret format 
og et sæt kriterier som oplæg til 
sektorkøreplanerne for klimaneutralitet.
2. Hver sektor kan senest 12 måneder 
efter Kommissionens offentliggørelse af 
det harmoniserede format og kriterierne 
forelægge Kommissionen en sådan 
køreplan, hvormed den gør rede for, 
hvorledes og med hvilke frister den kan 
nå målet om nær nul-emissioner, og 
kortlægger hindringer og muligheder 
samt de teknologiske løsninger, der skal 
udvikles, og de investeringer, der skal 
foretages i sektoren.
3. Kommissionen udsteder retningslinjer 
og koordinerer støtten til sektorerne under 
udarbejdelsen af køreplanerne. 

Or. fr

Ændringsforslag 530
Jytte Guteland

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Køreplaner for klimaneutralitet i de 

enkelte sektorer
 1. Senest den 30. juni 2021 fastsætter 
Kommissionen et harmoniseret format og 
fastsætter et sæt kriterier, der skal danne 
grundlag for disse sektorspecifikke 
køreplaner for klimaneutralitet. 
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2. Senest 12 måneder efter 
Kommissionens offentliggørelse af det 
harmoniserede format og de 
harmoniserede kriterier kan hver 
medlemsstat forelægge Kommissionen 
sådanne køreplaner for hver økonomisk 
sektor som led i de nationale energi- og 
klimaplaner med angivelse af, hvordan og 
inden hvilken dato sektoren kan reducere 
sine emissioner til næsten nul, og med 
angivelse af de hindringer, muligheder og 
teknologiske løsninger, der skal udvikles, 
og de investeringer, der skal foretages i 
sektoren.
3. Kommissionen udstikker retningslinjer 
og koordinerer støtten til medlemsstaterne 
under udarbejdelsen af køreplanerne. 

Or. en

Ændringsforslag 531
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Kulstofoptag igennem dræn

De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne skal træffe de fornødne 
foranstaltninger på EU-plan og nationalt 
plan for at beskytte, genoprette og på 
passende vis forvalte økosystemer for at 
styrke deres rolle som naturlige dræn og 
reducere deres sårbarhed over for 
klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 532
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken
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Forslag til forordning
Artikel 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2b
Det Europæiske Panel om 

Klimaændringer
1. Senest den 30. juni 2021 nedsætter 
Kommissionen Det Europæiske Panel om 
Klimaændringer (EPCC), som er et 
uafhængigt tværfagligt videnskabeligt 
rådgivende panel om klimaændringer 
bestående af videnskabsfolk, der udvælges 
på grundlag af deres ekspertise på 
området for klimaændringer og andre 
relevante discipliner såsom 
samfundsvidenskab og sundhed.
2. Kommissionen sikrer, at EPCC's 
ledelsesstruktur garanterer fuldstændig 
videnskabelig uafhængighed og 
autonomi, herunder fra Unionens og 
medlemsstaternes institutioner, organer, 
kontorer og agenturer.
3. EPCC skal overvåge reduktionen af 
drivhusgasemissioner i Unionen og 
medlemsstaterne under hensyntagen til 
Unionens kulstofbudget, jf. artikel 3a, og 
skal vurdere sammenhængen mellem 
foranstaltninger og fremskridt, der er 
gjort for at opnå klimaneutralitet i 2050 
og for at opfylde Unionens forpligtelser i 
henhold til Parisaftalen, og det skal efter 
behov fremsætte henstillinger for 
justering af Unionens politikker og 
identificere den bedste og værste praksis 
med det formål at øge den økonomiske 
ligelighed ved hjælp af foranstaltninger til 
modvirkning af klimaændringer og 
tilpasning hertil samt foreslå passende 
kriterier med sigte på at opnå dette mål, 
såsom virkningerne på indkomstulighed, 
energifattigdom eller kønsskævhed, hvilke 
det endvidere bør overvåge efterfølgende.
4. EPCC skal hvert år aflægge rapport om 
sine resultater i henhold til stk. 3 til 
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Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
Rådet. EPCC skal sikre, at den følger en 
fuldt ud gennemsigtig proces, og at dens 
rapporter gøres tilgængelige for 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 533
Jytte Guteland

Forslag til forordning
Artikel 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2b
Det Europæiske Panel om 

Klimaændringer
1. Senest den 30. juni 2021 nedsætter 
Kommissionen Det Europæisk Panel om 
Klimaændringer (EPCC), som er et 
uafhængigt videnskabeligt rådgivende 
panel om klimaændringer bestående af 
videnskabsfolk, der udvælges på grundlag 
af deres ekspertise på området for 
klimaændringer.
2. Kommissionen sikrer, at EPCC's 
ledelsesstruktur garanterer fuldstændig 
videnskabelig uafhængighed og 
autonomi, herunder fra Unionens og 
medlemsstaternes institutioner, organer, 
kontorer og agenturer.
3. EPPC skal vurdere sammenhængen 
mellem foranstaltninger til reducering af 
drivhusgasemissioner med Unionens 
kulstofbudget, jf. artikel 3a, og de 
opnåede fremskridt mod at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050 samt mod at 
opfylde Unionens forpligtelser i henhold 
til Parisaftalen. EPPC skal efter behov 
fremsætte henstillinger til Kommissionen.
4. EPCC skal hvert år aflægge rapport om 
sine resultater i henhold til stk. 3 til 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
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Rådet. EPCC skal sikre, at den følger en 
fuldt ud gennemsigtig proces, og at dens 
rapporter gøres tilgængelige for 
offentligheden. Kommissionen skal tage 
vurderingerne og alle de heri anførte 
henstillinger i betragtning og udstede et 
formelt svar til EPCC senest tre måneder 
efter modtagelsen. Svaret skal gøres 
tilgængelig for offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 534
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2b
Sektorspecifikke køreplaner

1. Inden den 30. juni 2021 opstiller 
Kommissionen et harmoniseret format og 
et sæt kriterier, der danner grundlag for 
disse sektorspecifikke køreplaner for 
dekarboniseringsmålene for denne 
forordning.
2. Medlemsstaterne vedlægger deres 
nationale energi- og klimaplaner 
sektorspecifikke køreplaner, som skal 
indsendes til Kommissionen senest 
12 måneder efter Kommissionens 
offentliggørelse af det harmoniserede 
format og kriterierne i stk. 1, hvori det 
fastsættes, hvordan og inden hvilken dato 
sektoren kan nedbringe sine emissioner til 
nul, og hvor man identificerer 
forhindringer og muligheder inden for 
sektoren.
3. Kommissionen yder vejledning og 
koordinerer støtten til medlemsstaterne 
under udarbejdelsen af deres 
køreplaner. Køreplanerne skal sikre, at 
alle sektorer i alle medlemsstater 
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dekarboniserer som krævet i Parisaftalen.

Or. en

Begrundelse

Nationale energi- og klimaplaner findes allerede, men bør indeholde langt mere detaljerede 
sektorspecifikke køreplaner, som besluttes af medlemsstaterne. Sektorerne selv kan ikke 
udarbejde køreplaner, eftersom ingen sektorer er repræsenteret fuldt ud på EU-plan eller 
nationalt plan. Det er op til medlemsstaterne i henhold til deres forpligtelser i denne 
forordning at udforme køreplanerne og integrere dem i de nationale energi- og klimaplaner. 
Kommissionen kan føre tilsyn for at sikre, at alle sektorer i de enkelte medlemsstater 
dekarboniserer som krævet i Parisaftalen.

Ændringsforslag 535
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kursen med henblik på at opnå 
klimaneutralitet

Veje til at opnå klimaneutralitet

Or. en

Ændringsforslag 536
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 Kursen med henblik på at opnå 
klimaneutralitet

3 Delegeret lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 537
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
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Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, 
Adam Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 Kursen med henblik på at opnå 
klimaneutralitet

3 Opnåelse af klimaneutralitet

Or. en

Ændringsforslag 538
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Delegerede retsakter giver ikke medlemsstaterne tilstrækkelige beføjelser til at deltage i 
beslutningerne om kursen for klimaloven.

Ændringsforslag 539
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 540
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Uanset det politiske område skal 
det ligge fast, at enhver upassende 
anmodning fra en EU-institution om at 
tiltage sig kompetencer, der går ud over 
de i traktaterne fastsatte, skal afvises på 
det bestemteste. Dette vedrører specifikt 
Kommissionens anmodning om, at den 
skal tillægges beføjelser til at indføre 
væsentlige bestemmelser ved hjælp af 
delegation, over for hvilken Parlamentet 
og Rådet kun kan gøre indsigelse med 
tilbagevirkende kraft. En sådan 
anmodning fra en udøvende myndighed, 
der hovedsagelig består af ikkefolkevalgte 
tjenestemænd og derfor savner 
tilstrækkelig demokratisk legitimitet, er 
uacceptabel, uanset emnet. Beslutninger 
om væsentlige bestemmelser såsom 
fastlæggelsen af mulige reduktionsmål for 
emissioner for 2030 eller derefter er EU's 
medlemsstaters enekompetence og dermed 
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Det Europæiske Råd på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 541
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Senest den 30. september 2025 
vurderer Kommissionen på grundlag af 
kriterierne i stk. 3 mulighederne for at 
strukturere og udforme en kurs på EU-
plan, der er fastlagt på grundlag femårige 
milepæle, med henblik på at nå det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål og fremsætter 
et passende forslag til lovgivning herom. 
Når kursen er fastlagt, reviderer 
Kommissionen den senest seks måneder 
efter hver global statusopgørelse som 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen. 
Kommissionen forelægger et forslag til 
retsakt for at tilpasse kursen, hvis den 
finder det hensigtsmæssigt som følge af 
revisionen.

Or. en

Ændringsforslag 542
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Irena Joveva, Billy Kelleher, Karin 
Karlsbro

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 

1. Senest den 31. maj 2023 vurderer 
Kommissionen på grundlag af Unionens 
kulstofbudget og kriterierne i stk. 3 
strukturen og udformningen af en kurs på 
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ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

EU-plan med henblik på at nå det mål, der 
er fastsat i artikel 2, stk. 1, og fremsætter 
et passende forslag til lovgivning herom. 
Når kursen er fastlagt, reviderer 
Kommissionen den senest seks måneder 
efter hver global statusopgørelse som 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen. 
Kommissionen forelægger et forslag til 
retsakt for at tilpasse kursen, hvis den 
finder det hensigtsmæssigt som følge af 
revisionen.

Or. en

Ændringsforslag 543
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Senest den 31. maj 2023 vurderer 
Kommissionen på grundlag af kriterierne 
i stk. 3 strukturen og udformningen af en 
kurs på EU-plan med henblik på at nå det 
mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, og 
fremsætter et passende forslag til 
lovgivning herom. Når kursen er fastlagt, 
reviderer Kommissionen den senest seks 
måneder efter hver global statusopgørelse 
som omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen. 
Kommissionen forelægger et forslag til 
retsakt for at tilpasse kursen, hvis den 
finder det hensigtsmæssigt som følge af 
revisionen.

Or. en

Ændringsforslag 544
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Hver enkelt medlemsstat 
fastlægger inden for rammerne af sin 
langsigtede strategi, jf. artikel 15 i 
forordning (EU) 2018/1999 en vejledende 
kurs frem til 2050 på EU-plan for at nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet.

Or. it

Ændringsforslag 545
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Senest den 30 september 2023 
vurderer Kommissionen på grundlag af 
kriterierne i stk. 3 kursen frem til 2050 på 
EU-plan med henblik på at nå det mål, der 
er fastsat i artikel 2, stk. 1, og fremsætter 
et passende forslag til lovgivning herom. 
Senest seks måneder efter hver af de 
globale statusopgørelser, som er omhandlet 
i artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen. 
Kommissionen udarbejder i givet fald et 
lovgivningsforslag om ændring af kursen.

Or. en

Ændringsforslag 546
Anna Zalewska

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Kommissionen gennemfører i tæt 
samarbejde med medlemsstaterne en 
regelmæssig vurdering af 
medlemsstaternes kollektive fremskridt for 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet frem til 2050.

Or. en

Ændringsforslag 547
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 9: Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foreslår 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

Or. en

Ændringsforslag 548
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Senest den 30. september 2025 
vurderer Kommissionen på grundlag af 
kriterierne i stk. 3 mulighederne for at 
strukturere og udforme en kurs på EU-
plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte 
mål om klimaneutralitet, og fremsætter et 
passende forslag til lovgivning herom. 
Når kursen er fastlagt, reviderer 
Kommissionen den senest seks måneder 
efter hver global statusopgørelse som 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 549
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Med henblik på at supplere denne 
forordning kan medlemsstaterne og 
Europa-Parlamentet fastlægge en kurs 
frem til 2050 på EU-plan ved hjælp af den 
almindelige lovgivningsprocedure for at 
nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet. Senest seks måneder efter 
hver af de globale statusopgørelser, som er 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen, 
foretager Kommissionen en gennemgang 
af kursen og kan fremsætte et nyt 
lovgivningsforslag om ændring af 
forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 550
Agnès Evren

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Kommissionen udstikker en kurs 
frem til 2050 på EU-plan for at nå det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet og fremsætter med 
henblik herpå et passende 
lovgivningsforslag for Europa-
Parlamentet og Rådet. Senest seks 
måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen 
og fremsætter om nødvendigt et 
lovgivningsforslag med henblik på at 
justere denne.

Or. fr

Ændringsforslag 551
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Senest den 30. juni 2021 og 
herefter hvert femte år udarbejder 
Kommissionen en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om nulemission af 
drivhusgasser og Unionens klimamål som 
fastsat i artikel 2, stk. 3, og forelægger den 
for Europa-Parlamentet og Rådet under 
den almindelige lovgivningsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 552
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
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Hildegard Bentele, Cindy Franssen, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Christian 
Doleschal, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Kommissionen vurderer 
effektiviteten af denne forordning for at nå 
det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet. Senest seks måneder efter 
hver af de globale statusopgørelser, som er 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen, 
foretager Kommissionen en evaluering af 
fremskridtene hen imod målet om 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 553
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Senest den 30. september 2021 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 9 
med henblik på at supplere denne 
forordning ved at fastlægge en kurs frem til 
2040 på EU-plan for at nå de i artikel 2 
fastsatte mål om reel klimaneutralitet. 
Senest seks måneder efter hver af de 
globale statusopgørelser, som er omhandlet 
i artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

Or. en

Ændringsforslag 554
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Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Senest den 30. september 2025 
fastsætter Kommissionen på grundlag af 
kriterierne i stk. 3 en kurs på EU-plan for 
at nå det mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 
1, og fremsætter et passende forslag til 
lovgivning herom. Senest seks måneder 
efter hver af de globale statusopgørelser, 
som er omhandlet i artikel 14 i 
Parisaftalen, foretager Kommissionen en 
gennemgang af kursen.

Or. en

Ændringsforslag 555
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Senest den 30. september 2025 
fastsætter Kommissionen på grundlag af 
kriterierne i stk. 3 en kurs på EU-plan for 
at nå det mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 
1, og fremsætter et passende forslag til 
lovgivning herom. Senest seks måneder 
efter hver af de globale statusopgørelser, 
som er omhandlet i artikel 14 i 
Parisaftalen, foretager Kommissionen en 
gennemgang af kursen.

Or. en

Ændringsforslag 556
Michael Bloss
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Senest den 31. december 2020 
udstikker Kommissionen en kurs på EU-
plan for at holde Unionens emissioner 
inden for drivhusgasbudgettet som fastsat 
i artikel 2, stk. -1, samtidig med at man 
når Unionens klimamål for 2030 som 
fastsat i artikel 2, stk. 3, og for at nå det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
nulemission af drivhusgasser og 
forelægger den for Europa-Parlamentet 
og Rådet under den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 557
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage lovgivningsforslag med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

Or. es

Ændringsforslag 558
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2040 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

Or. en

Ændringsforslag 559
Pernille Weiss

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen vedtager en stærk 
evidensbaseret og omkostningseffektiv 
tilgang i sine fremtidige 
lovgivningsforslag, der bidrager til de 
retlige forpligtelser i klimaloven. 
Kommissionen skal navnlig tage hensyn 
til at styrke EU's konkurrenceevne og til, 
hvordan SMV'er kan udnytte den grønne 
omstilling som en uforudset 
forretningsmulighed i bestræbelserne på 
at opfylde Unionens ambition om 
kulstofreduktioner frem mod 2050.

Or. en

Ændringsforslag 560
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, 
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Christian Doleschal, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 561
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 562
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3.

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2020-mål, opstiller femårige 
milepæle og når målet om nulemission af 
drivhusgasser som fastsat i artikel 2, stk. 
1, og Unionens klimamål, jf. artikel 2, stk. 
3. Kursen skal revideres efter hver af de 
globale statusopgørelser i henhold til 
Parisaftalen.
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Or. en

Ændringsforslag 563
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3.

2. Den i stk. 1 omhandlede kurs tager 
sit udgangspunkt den 1. januar 2021, 
omfatter de midlertidige mål i 2025 og 
2035 og sigter mod at overholde Unionens 
drivhusgasbudget som fastsat i artikel 2, 
stk. -1, idet man samtidig når Unionens 
2030-mål for klimaet, jf. artikel 2, stk. 3 og 
målet om nulemission af drivhusgasser 
som fastsat i artikel 2, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 564
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3.

2. For så vidt angår den i stk. 1 
omhandlede vurdering undersøger 
Kommissionen inden den 30. september 
2025 mulighederne for den tidligste 
realistiske dato, hvor hver medlemsstat 
potentielt kan opnå klimaneutralitet med 
henblik på at opnå klimaneutralitet for 
hele EU i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 565
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
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Tardino

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3.

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. 
artikel 2, stk. 11 i forordning (EU) 
2018/1999 som eventuelt ændret i henhold 
til artikel 2, stk. 3, i denne forordning.

Or. it

Ændringsforslag 566
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3.

2. Kursen tager sit udgangspunkt den 
1. januar 2022.

Or. en

Ændringsforslag 567
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med henblik på at understøtte 
målet i stk. 2 undersøger Kommissionen 
mulighederne for negative emissioner i 
medlemsstater med højere ambitioner og 
deres potentiale med henblik på at nå 
målet på EU-plan i 2050. Kommissionen 
hører medlemsstaterne for at vurdere 
deres forskellige udgangspunkter i denne 
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henseende.

Or. en

Ændringsforslag 568
Günther Sidl

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I et hvilket som helst år mellem 
2031 og 2049 må Unionens samlede 
emissioner ikke overstige den grænse, der 
er defineret som en lineær udvikling 
mellem Unionens mål for 2030 og målet 
om klimaneutralitet i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 569
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

udgår

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet
b) konkurrenceevnen i EU's økonomi
c) den bedste tilgængelige teknologi
d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed
e) retfærdighed og solidaritet mellem og i 
medlemsstaterne
f) behovet for at sikre miljømæssig 
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effektivitet og udvikling over tid
g) investeringsbehov og -muligheder
h) behovet for at sikre en fair og socialt 
retfærdig omstilling
i) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort 
for at nå de langsigtede mål i Parisaftalen 
og det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer
j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

Or. en

Ændringsforslag 570
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Jessica Polfjärd, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, 
Christian Doleschal, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

3. Når Kommissionen vurderer 
fremskridtene hen imod målet om 
kulstofneutralitet og under hensyntagen 
til målet for emissionsreduktion i 2040 og 
under hensyntagen til udviklingen af en 
ramme for certificering af 
drivhusgasemissioner, tager den hensyn til 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 571
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

3. Når Kommissionen fastlægger og 
reviderer en kurs i overensstemmelse med 
stk. 1, tager den hensyn til følgende:

Or. en

Ændringsforslag 572
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Sophia in 't 
Veld, Catherine Chabaud, Irena Joveva, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Karin 
Karlsbro, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 573
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

3. Når Kommissionen overvejer 
mulighederne at fastlægge en kurs i 
overensstemmelse med stk. 1, tager den 
hensyn til følgende:

Or. en

Ændringsforslag 574
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

3. Når der fastlægges en kurs, tages 
der hensyn til følgende:

Or. en

Ændringsforslag 575
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, skal 
den være baseret på følgende:

Or. en

Ændringsforslag 576
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

3. Når Kommissionen foreslår en kurs 
i overensstemmelse med stk. 1, tager den 
hensyn til følgende:

Or. en

Ændringsforslag 577
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

3. Når Kommissionen foreslår en kurs 
i overensstemmelse med stk. 1, tager den 
hensyn til følgende:

Or. en

Ændringsforslag 578
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

3. Når Kommissionen undersøger 
muligheder i overensstemmelse med stk. 2, 
tager den hensyn til følgende:

Or. en

Ændringsforslag 579
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) den bedste tilgængelige og nyeste 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
oplysningerne i IPCC's rapport om det 
resterende drivhusgasbudget med henblik 
på at begrænse temperaturstigningen til 
1,5 °C over det førindustrielle niveau 
uden overskridelse, rapporter fra UNEP 
om årlige emissioner og produktionsgab 
samt andre relevante oplysninger fra 
IPBES

Or. en
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Ændringsforslag 580
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, 
Irena Joveva, Karin Karlsbro, Billy Kelleher

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Unionens kulstofbudget, jf. artikel 
3a

Or. en

Ændringsforslag 581
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 582
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 583
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 584
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) omkostningseffektivitet og 
økonomisk effektivitet, idet der tages 
hensyn til de økonomiske, sociale og 
miljømæssige omkostninger ved 
manglende handling og forsinket 
klimaindsats

Or. en

Ændringsforslag 585
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) omkostningseffektivitet og 
økonomisk effektivitet, der afspejler de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
omkostninger ved manglende handling 
eller utilstrækkelige foranstaltninger
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Or. en

Ændringsforslag 586
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) omkostningseffektivitet og 
økonomisk effektivitet, herunder de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
omkostninger ved manglende handling 
eller utilstrækkelige foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 587
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet under hensyntagen til 
omkostningerne til tilpasning og de 
endelige energipriser for forbrugerne

Or. en

Ændringsforslag 588
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
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de seneste rapporter fra IPCC

Or. en

Ændringsforslag 589
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet og udgifter til tilpasning

Or. en

Begrundelse

EU's reduktionsmål vil føre til højere omkostninger for den europæiske økonomi. Man er 
navnlig nødt til at tage højde for omkostninger vedrørende international konkurrence, men 
også negative følger af covid-19-pandemien på hele den europæiske økonomi.

Ændringsforslag 590
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, 
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Edina Tóth, Cindy Franssen, Christian Doleschal, 
Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) omkostningseffektivitet, 
energieffektivitet og beskæftigelse

Or. en

Ændringsforslag 591
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC, EPCC og 
IPBES

Or. en

Ændringsforslag 592
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) den europæiske økonomis behov 
for at overvinde virkningerne af covid-19-
pandemien

Or. es

Ændringsforslag 593
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC

Or. en

Ændringsforslag 594
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) omkostningerne ved 
uigenkaldelige ændringer af 
klimasystemet og økosystemer

Or. en

Ændringsforslag 595
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling

Or. en

Ændringsforslag 596
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Unionens kulstofbudget, jf. 
artikel 3a

Or. en

Ændringsforslag 597
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) opfyldelse af FN-målene for 
bæredygtig udvikling

Or. en

Ændringsforslag 598
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Chrysoula Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) de sociale, økonomiske og 
miljømæssige omkostninger ved 
manglende handling og utilstrækkelige 
foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 599
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Unionens kulstofbudget, jf. 
artikel 3a

Or. en

Ændringsforslag 600
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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ab) opfyldelse af FN-målene for 
bæredygtig udvikling

Or. en

Ændringsforslag 601
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi udgår

Or. en

Ændringsforslag 602
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi udgår

Or. en

Ændringsforslag 603
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi b) konkurrenceevnen i EU's økonomi, 
navnlig for SMV'er og de sektorer, der er 
mest udsat for kulstof- og 
investeringslækager, samt loyal 
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konkurrence og ensartede regler på 
globalt plan

Or. en

Ændringsforslag 604
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi b) konkurrenceevnen i EU's økonomi 
og i særligt energiintensive industrier, der 
er udsat for global konkurrence

Or. en

Begrundelse

EU's reduktionsmål vil føre til højere omkostninger for den europæiske økonomi. Man er 
navnlig nødt til at tage højde for omkostninger vedrørende international konkurrence, men 
også negative følger af covid-19-pandemien på hele den europæiske økonomi.

Ændringsforslag 605
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, Franc Bogovič, 
Hildegard Bentele, Edina Tóth, Jessica Polfjärd, Christophe Hansen, Agnès Evren, 
Inese Vaidere, Christian Doleschal, Stanislav Polčák, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi b) konkurrenceevnen i EU's økonomi, 
navnlig SMV'er og de sektorer, der er 
mest udsat for kulstoflækage

Or. en

Ændringsforslag 606
Pietro Fiocchi
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi b) konkurrenceevnen i EU's økonomi 
med særlig vægt på mikrovirksomheder, 
små og mellemstore virksomheder

Or. it

Ændringsforslag 607
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi b) konkurrenceevnen i EU's økonomi 
med særlig vægt på mikrovirksomheder, 
små og mellemstore virksomheder 

Or. it

Ændringsforslag 608
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi b) konkurrenceevnen i EU's økonomi 
og risici for kulstoflækage

Or. en

Ændringsforslag 609
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi b) konkurrenceevnen og fremgangen i 
EU's økonomi

Or. en

Ændringsforslag 610
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) igangværende og forudsete 
økonomiske nedture på grund af 
symmetriske eller asymmetriske chok, der 
medfører tab af arbejdspladser og 
nedgang inden for visse sektorer

Or. en

Ændringsforslag 611
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) støtte til industrier, der fremstiller 
rene og konkurrencedygtige produkter, 
samtidig med at man undgår 
kulstoflækage

Or. en

Ændringsforslag 612
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber



PE652.555v01-00 370/613 AM\1206394DA.docx

DA

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fordelene ved bæredygtig 
skovforvaltning og skovrejsning

Or. en

Ændringsforslag 613
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) CO2-fodaftrykket af slutprodukter 
og forbrug i Unionen

Or. en

Ændringsforslag 614
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) CO2-fodaftrykket af slutprodukter 
og forbrug i EU

Or. en

Ændringsforslag 615
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 616
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) samspil med anden EU-lovgivning 
såsom miljølovgivningen

Or. en

Ændringsforslag 617
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) retfærdig byrdefordeling og 
reduktionspotentialet i alle økonomiske 
sektorer og dele af samfundet

Or. en

Ændringsforslag 618
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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bd) effektiv beskyttelse af den 
europæiske økonomi mod kulstoflækage 

Or. en

Ændringsforslag 619
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

be) forudsigelighed for de økonomiske 
sektorer i Europa

Or. en

Ændringsforslag 620
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi udgår

Or. en

Ændringsforslag 621
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi udgår

Or. en
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Ændringsforslag 622
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) tilgængelige banebrydende 
teknologier og samlede 
investeringsomkostninger; tilgængelighed 
og omkostninger ved klimaneutralt foder 
og energi; udbredelse af infrastruktur til 
støtte for målet om klimaneutralitet

Or. en

Begrundelse

Samtidig med at de støtter det europæiske klimamål om at opnå drivhusgasneutralitet inden 
2050, fører strengere reduktionsmål i EU under alle omstændigheder til højere 
investeringsomkostninger for den europæiske økonomi, hvilket man er nødt til at tage hensyn 
til.

Ændringsforslag 623
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Ondřej 
Knotek, Ulrike Müller, Irena Joveva, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Susana Solís 
Pérez, Fredrick Federley, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige teknologi, 
samtidig med at man respekterer 
princippet om teknologineutralitet og 
behovet for forskning eller investeringer 
for at modne ny og lovende teknologi i 
alle sektorer

Or. en
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Ændringsforslag 624
Pietro Fiocchi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) de bedste tilgængelige teknologier, 
deres nuværende markedspenetration og 
nødvendige forudsætninger for deres 
videre markedsføring

Or. en

Ændringsforslag 625
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige teknologi 
og dens markedsdisponibilitet med 
henblik på at styrke dens markedsføring

Or. it

Ændringsforslag 626
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige teknologi 
med respekt for teknologineutralitet og 
suveræniteten af det nationale energimix

Or. en
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Ændringsforslag 627
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Christophe Hansen, Edina Tóth, Christian Doleschal, Stanislav Polčák, Peter Liese, 
Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) de bedste tilgængelige, 
omkostningseffektive og skalerbare 
teknologier

Or. en

Ændringsforslag 628
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) behovet for at udfase anvendelsen 
af alle fossile brændstoffer i et tempo, der 
er foreneligt med de langsigtede 
temperaturmål, der er fastsat i artikel 2 i 
Parisaftalen

Or. en

Ændringsforslag 629
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) behovet for at erstatte 
fossilbaserede produkter med vedvarende 
produkter og materialer

Or. en
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Ændringsforslag 630
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) virkningerne af CO2-optag for 
biodiversitet, sunde økosystemer og 
fødevaresikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 631
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) installation af infrastruktur til at 
understøtte målene om klimaneutralitet

Or. en

Ændringsforslag 632
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 633
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

udgår

Or. en

Ændringsforslag 634
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet og princippet om 
energieffektivitet først, overkommelige 
energipriser, nedbringelse af 
energifattigdom og 
energiforsyningssikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 635
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed 
og fremme af en biobaseret cirkulær 
økonomi

Or. en
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Begrundelse

Fornyelige materialer, som leveres gennem den biobaserede cirkulære økonomi, kan erstatte 
fossile råmaterialer.

Ændringsforslag 636
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser, nedbringelse af 
energifattigdom og sårbarhed og 
energiforsyningssikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 637
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed, 
herunder eventuelle 
lavemissionsteknologier

Or. en

Ændringsforslag 638
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser, nedbringelse af 
energifattigdom og 
energiforsyningssikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 639
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser, nedbringelse af 
energifattigdom og 
energiforsyningssikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 640
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Cindy Franssen, Edina Tóth, Inese Vaidere, Christian Doleschal, Peter Liese, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser, nedbringelse af 
energifattigdom og 
energiforsyningssikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 641
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, varsom omgang 
med energiressourcer, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 642
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) princippet om energieffektivitet 
først, overkommelige energipriser og 
sikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 643
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) virkningerne af klimaændringer, 
der påvirker de europæiske regioner 
forskelligt, herunder naturlige og 
halvnaturlige økosystemer, kan medføre 
yderligere asymmetriske indsatser 
vedrørende vedligeholdelse og forbedring 
af naturlige dræn

Or. en
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Ændringsforslag 644
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) behovet for at udfase anvendelsen 
af alle fossile brændstoffer inden for en 
tidsramme, der er i overensstemmelse med 
målet om at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau

Or. en

Ændringsforslag 645
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) gas skal anerkendes som en vigtig 
overgangsteknologi, der skal spille en 
betydningsfuld rolle i omstillingen til en 
lavemissionsøkonomi

Or. en

Ændringsforslag 646
Simona Bonafè

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) ressourceeffektivitet, økonomisk 
tilgængelige råmaterialer og 
forsyningssikkerhed for kritiske 
råmaterialer



PE652.555v01-00 382/613 AM\1206394DA.docx

DA

Or. en

Ændringsforslag 647
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Christophe Hansen, Alexander Bernhuber, Christian Doleschal, 
Stanislav Polčák, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) behovet for at mindske 
afhængigheden af fossile brændstoffer og 
for at gå over til mere vedvarende og 
bæredygtig energi

Or. en

Ændringsforslag 648
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) adgangen til og omkostningerne 
ved klimaneutralt foder og energi samt 
den nødvendige infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 649
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) teknologineutralitet og 
medlemsstaternes ret til at bestemme deres 
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energimix

Or. en

Ændringsforslag 650
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) teknologineutralitet og 
medlemsstaternes ret til at bestemme deres 
energimix

Or. en

Ændringsforslag 651
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fødevareproduktion og 
fødevaresikkerhed

Or. en

Begrundelse

Fødevareproduktion skal anerkendes i kursen i forordningen, så den afspejler artikel 2, stk. 1, 
litra b), i Parisaftalen, hvori det hedder: "En styrkelse af evnen til tilpasning til de skadelige 
virkninger af klimaændringer, således at modstandsdygtigheden over for klimaændringer og 
en udvikling med lave drivhusgasemissioner fremmes på en måde, der ikke er til fare for 
fødevareproduktionen". Desuden – og navnlig i lyset af covid-19-pandemien – skal 
fødevaresikkerhed medtages i kursen.

Ændringsforslag 652
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) retfærdig byrdefordeling og 
potentialet for drivhusgasreduktion i de 
enkelte økonomiske sektorer

Or. en

Ændringsforslag 653
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fødevaresystemer med højt indtag 
af kød fra drøvtyggere

Or. en

Ændringsforslag 654
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) effektiv beskyttelse af den 
europæiske økonomi mod kulstoflækage 

Or. en

Ændringsforslag 655
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 3 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) intelligent sektorintegration

Or. en

Ændringsforslag 656
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 657
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er en kurs på EU-plan, ikke på medlemsstatsplan, så der er allerede indbygget 
solidaritet og retfærdighed mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 658
Agnès Evren
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne

e) retfærdighed, solidaritet og fair 
konkurrencevilkår mellem og i 
medlemsstaterne

Or. fr

Ændringsforslag 659
Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne

e) retfærdighed, solidaritet, social og 
økonomisk samhørighed mellem og i 
medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 660
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) medlemsstaternes suverænitet i 
forbindelse med scenarierne for 
gennemførelse af klimamålene

Or. en

Ændringsforslag 661
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) fordele for europæiske borgeres 
sundhed og livskvalitet

Or. en

Ændringsforslag 662
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) forskellige nationale 
omstændigheder i medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 663
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid

udgår

Or. en

Ændringsforslag 664
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid

f) behovet for at sikre miljømæssig 
bæredygtighed, herunder genopretning af 
ødelagte økosystemer, behovet for at 
tackle biodiversitetskrisen under 
overholdelse af biodiversitetsmålene i 
EU's biodiversitetsstrategi og udviklingen 
i miljøets sundhed over tid

Or. en

Ændringsforslag 665
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid

f) behovet for at sikre miljømæssig 
bæredygtighed, idet man genopretter 
ødelagte økosystemer og gennemfører 
EU's biodiversitetsmål

Or. en

Ændringsforslag 666
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid

f) behovet for at sikre miljømæssig 
integritet og for at afspejle den højest 
mulige ambition og udvikling over tid i 
overensstemmelse med Parisaftalens 
artikel 4, stk. 3

Or. en
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Ændringsforslag 667
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid

f) behovet for at sikre miljømæssig 
integritet den højest mulige ambition og 
udvikling over tid i overensstemmelse med 
Parisaftalens artikel 4, stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 668
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid

f) behovet for at forvalte, beskytte og 
genoprette marine og jordbaserede 
økosystemer og biodiversitet, sikre 
miljømæssig effektivitet og udvikling over 
tid

Or. en

Ændringsforslag 669
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid og under 
hensyntagen til risikoen for kulstoflækage

Or. en
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Begrundelse

Jo mere EU bevæger sig fremad, jo vigtigere er det at beskytte industrier, hvor der er risiko 
for kulstoflækage.

Ændringsforslag 670
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid og 
forebygge uoprettelige skader på 
økosystemer

Or. en

Ændringsforslag 671
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid

f) behovet for at bremse og vende 
tabet af biodiversitet, sikre miljømæssig 
bæredygtighed og udvikling over tid

Or. en

Ændringsforslag 672
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) forskellige nationale 
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omstændigheder i medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 673
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) forskellige nationale 
omstændigheder i medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 674
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Catherine 
Chabaud, Sophia in 't Veld, Andreas Glück, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick 
Federley, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin 
Karlsbro, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) forebyggelse af mulig 
kulstoflækage

Or. en

Ændringsforslag 675
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder udgår
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Or. en

Ændringsforslag 676
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder udgår

Or. en

Begrundelse

Investeringerne bør følge kursen, ikke omvendt.

Ændringsforslag 677
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder udgår

Or. en

Ændringsforslag 678
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) investeringsbehov og -muligheder, 
idet der tages hensyn til risikoen for 
strandede aktiver

Or. en
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Ændringsforslag 679
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) investeringsbehov og -muligheder 
for at undgå strandede aktiver

Or. en

Ændringsforslag 680
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) samlede investeringsbehov og alle 
investeringsmuligheder

Or. it

Ændringsforslag 681
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Edina Tóth, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Christian 
Doleschal, Stanislav Polčák, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam 
Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) tilskyndelse til investering og 
innovation

Or. en
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Ændringsforslag 682
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) investeringscyklusser samt 
investeringsbehov og -muligheder

Or. en

Ændringsforslag 683
Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) investeringscyklusser samt 
investeringsbehov og -muligheder

Or. en

Begrundelse

Der er behov for langsigtet strategisk planlægning for at bevare den globale 
konkurrencedygtighed på lang sigt. Eftersom investeringscyklusser i mange brancher ofte 
løber over 20 år, vil effekten af investeringsbeslutninger, der træffes i dag, stadig kunne 
mærkes midt i århundredet. Derfor haster det med at tage hensyn til dette.

Ændringsforslag 684
Pietro Fiocchi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) samlede investeringsbehov og -
muligheder
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Or. en

Ændringsforslag 685
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Andreas Glück, Sophia in 't Veld, Asger 
Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) den aktuelle status for vigtig 
infrastruktur og det eventuelle behov for 
opdatering

Or. en

Ændringsforslag 686
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling

udgår

Or. en

Ændringsforslag 687
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 688
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling

h) behovet for at sikre en fair og 
retfærdig omstilling på det 
socioøkonomiske plan i hver enkelt 
medlemsstat med særlig vægt på 
arbejdsløshedsprocenterne og den 
økonomiske vækst samt 
reallønsudviklingen

Or. it

Ændringsforslag 689
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling for alle og 
sikre ligelig adgang til bæredygtig energi, 
fødevarer, boliger og mobilitet til 
overkommelige priser

Or. en

Ændringsforslag 690
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling og territorial 
samhørighed mellem land- og byområder

Or. en

Ændringsforslag 691
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) EU og medlemsstaterne forpligter 
sig til at standse og vende biodiversitetstab 
og til at reducere det direkte pres på 
biodiversiteten

Or. en

Ændringsforslag 692
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Andreas Glück, Asger Christensen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) behovet for at skabe økonomisk 
vækst og nye beskæftigelsesmuligheder i 
den grønne økonomi

Or. en

Ændringsforslag 693
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort 
for at nå de langsigtede mål i Parisaftalen 
og det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer

udgår

Or. it

Ændringsforslag 694
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort 
for at nå de langsigtede mål i Parisaftalen 
og det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 695
Pietro Fiocchi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort for 
at nå de langsigtede mål i Parisaftalen og 
det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer

i) den internationale udvikling, 
tredjelandes bestræbelser og tredjelandes 
klimaambitioner for at nå de langsigtede 
mål i Parisaftalen og det endelige mål for 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer
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Or. en

Ændringsforslag 696
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort for 
at nå de langsigtede mål i Parisaftalen og 
det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer

i) den internationale udvikling 
vedrørende de internationale bestræbelser 
og de fremskridt, der er gjort for at nå de 
langsigtede mål i Parisaftalen og det 
endelige mål for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 697
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort 
for at nå de langsigtede mål i Parisaftalen 
og det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer

i) den internationale udvikling og 
fremskridtene, der er gjort på globalt plan 
for at nå de langsigtede mål i Parisaftalen 
og det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer

Or. en

Begrundelse

Klimabeskyttelsen vil blive en succes, hvis alle førende økonomiske områder trækker på 
samme hammel.

Ændringsforslag 698
Mick Wallace, Clare Daly
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) lighedsprincipperne i UNFCCC, 
herunder princippet om fælles, men 
differentieret ansvar og respektiv 
kapacitet

Or. en

Begrundelse

Dette er vigtigt for at vise, at kursen tager højde for EU's ansvar under UNFCC med hensyn 
til lighed for det globale syd.

Ændringsforslag 699
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) international solidaritet og 
Unionens ansvar for dens historiske 
drivhusgasemissioner

Or. en

Ændringsforslag 700
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) de menneskelige, miljømæssige, 
sociale og økonomiske omkostninger ved 
manglende handling og utilstrækkelige 
foranstaltninger
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Or. en

Ændringsforslag 701
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

udgår

Or. en

Begrundelse

Flyttet højere op på listen.

Ændringsforslag 702
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 703
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 

udgår
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de seneste rapporter fra IPCC.

Or. en

Begrundelse

Unionens klimapolitik skal være baseret på den bedste tilgængelige og nyeste videnskabelige 
dokumentation. Eftersom dette bør være et centralt vejledende princip, bør dette punkt stå 
øverst på listen over elementer, som man skal tage hensyn til ved fastlæggelse af kursen.

Ændringsforslag 704
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 705
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

j) det bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige bevismateriale samt de 
seneste rapporter fra IPCC med undtagelse 
af modeller baseret på RCP8.5-scenariet 
eller det værst tænkelige scenarie.

Or. it

Ændringsforslag 706
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Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og en 
omfattende socioøkonomisk og 
sektorbaseret konsekvensanalyse.

Or. en

Ændringsforslag 707
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og de enkelte 
sektorers potentiale for 
drivhusgasreduktion.

Or. en

Begrundelse

Inden for mange sektorer er reduktionspotentialet allerede udtømt, eller yderligere 
reduktioner er kun mulige med betydelige økonomiske udgifter. Dette skal man tage hensyn til 
for ikke at true den internationale konkurrenceevne.

Ændringsforslag 708
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Christian Doleschal

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og 
medlemsstaternes rådgivningsorganer på 
klimaområdet.

Or. en

Ændringsforslag 709
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC, EPCC og 
IPBES.

Or. en

Ændringsforslag 710
Agnès Evren

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og IPBES.

Or. fr

Ændringsforslag 711
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Andreas Glück, Linea Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, 
Catherine Chabaud, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og IPBES.

Or. en

Ændringsforslag 712
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og IPBES.

Or. en

Ændringsforslag 713
João Ferreira, Manuel Bompard

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) Unionens loft over national 
låntagning på 3 % af BNP som 
foreskrevet i stabilitets- og vækstpagten og 
ligeledes det strukturelle underskud på 
nul, som er indskrevet i den 
finanspolitiske aftale offentlige 
investeringer i miljøområdet og det sociale 
område bør holdes uden for denne 3%-
regel.
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Or. en

Ændringsforslag 714
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) forebyggelse af kulstof- og 
investeringslækage, navnlig i 
energiintensive industrier, som er mest 
udsat for illoyal global konkurrence på 
grund af udflytning af 
produktionsaktiviteter til tredjelande med 
lavere klimaambitioner.

Or. en

Ændringsforslag 715
Cindy Franssen, Kris Peeters, Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) behovet for at beskytte menneskers 
sundhed mod negative følger af 
klimaændringer generelt og navnlig 
behovet for at garantere 
fødevaresikkerhed i den forbindelse under 
henvisning til artikel 2, stk. 1, litra b), i 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 716
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) behovet for at udfase anvendelsen 
af alle fossile brændstoffer inden for en 
tidsramme, der er i overensstemmelse med 
målet om at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau.

Or. en

Ændringsforslag 717
Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) medlemsstaternes forskellige 
udgangspunkter og forskellige virkninger 
og omkostninger, som opnåelse af 
klimaneutralitet vil have på deres 
økonomier og samfund.

Or. en

Ændringsforslag 718
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) eksisterende instrumenter til 
reduktion af emissioner og forbedring af 
drivhusgasdræn og behovet for at sikre 
deres sammenhæng.

Or. cs
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Ændringsforslag 719
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) god praksis, lovgivning eller 
politikker, som medlemsstater, regioner 
eller lokale enheder har udarbejdet forud 
for eller under denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 720
Pietro Fiocchi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) forebyggelse af kulstof- og 
investeringslækage, navnlig i 
energiintensive industrier, der er udsat for 
global konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 721
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) de forskellige økonomiske aktørers 
evne til at investere på økonomisk og 
socialt bæredygtig vis i omstillingen.
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Or. fr

Ændringsforslag 722
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) enhver form for bureaukrati eller 
lovgivningsmæssige hindringer, der 
forhindrer økonomiske aktører eller 
sektorer i at nå de forventede mål.

Or. en

Ændringsforslag 723
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Andreas Glück, Asger Christensen, 
Sophia in 't Veld, Catherine Chabaud, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, 
Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) sikring af stabile, vedvarende og 
klimaeffektive naturlige dræn over tid.

Or. en

Ændringsforslag 724
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) risikoen for, at landbrug og 
skovbrug ikke længere er omfattet af 
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ensartede regler.

Or. en

Begrundelse

Jo mere EU bevæger sig fremad, jo vigtigere er det at beskytte det europæiske landbrug og 
skovbrug, så de fortsat kan være konkurrencedygtige på globalt plan.

Ændringsforslag 725
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) de sektorspecifikke køreplaner, jf. 
artikel 3b.

Or. en

Ændringsforslag 726
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) forsigtighedsprincippet og 
princippet om ikke at gøre skade.

Or. en

Ændringsforslag 727
João Ferreira, Manuel Bompard

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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ja) de negative og skadelige 
konsekvenser, som tilgangen til 
kulstofmarkedet har haft.

Or. en

Ændringsforslag 728
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) behovet for at mindske 
afhængigheden af fossile brændstoffer og 
for at gå over til fossilfri energi.

Or. en

Ændringsforslag 729
Martin Hojsík, Irena Joveva

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) behovet for at sikre miljømæssig 
bæredygtighed, herunder behovet for at 
tackle biodiversitetskrisen samt beskytte 
og genoprette naturlige kulstofdræn.

Or. en

Ændringsforslag 730
Pietro Fiocchi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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jb) en vurdering af en rettidig og 
tilstrækkelig gennemførelse af 
rammebetingelserne i masterplanen for 
en konkurrencedygtig omstilling af 
energiintensive industrier.

Or. en

Ændringsforslag 731
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) frigivelse af investeringer i 
lavemissionsløsninger, i 
infrastrukturforbedring og FoU-projekter 
til sikring af konkurrenceevnen for EU's 
økonomiske aktiviteter og EU's økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 732
Ondřej Knotek, Andreas Glück

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) de enkelte medlemsstaters ret til at 
træffe beslutning om deres eget energimix 
i henhold til artikel 194 stk. 2, i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 733
Nils Torvalds, Andreas Glück, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, 
Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos, Billy 
Kelleher, Karin Karlsbro
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) indbyrdes forhold og 
kompromisser mellem EU's 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning.

Or. en

Ændringsforslag 734
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) international solidaritet og ansvar 
som følge af historiske emissioner fra 
europæiske lande.

Or. en

Ændringsforslag 735
Agnès Evren

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) den potentielle risiko for CO2-
lækager og forebyggelse af sådanne i 
forbindelse med import.

Or. fr

Ændringsforslag 736
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Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) behovet for en retfærdig 
inddragelse af alle sektorer i Unionens 
økonomi.

Or. cs

Ændringsforslag 737
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jc) en vurdering af den rettidige og 
tilstrækkelige etablering af de nødvendige 
rammebetingelser for at garantere 
langsigtede investeringer og langsigtet 
stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 738
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jc) principperne i Unionens 
miljøpolitik, herunder princippet om et 
højt beskyttelsesniveau og 
forsigtighedsprincippet.

Or. cs
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Ændringsforslag 739
Pietro Fiocchi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jc) behovet for, at EU's industri får en 
mere proaktiv tilgang til kritiske 
råmaterialer.

Or. en

Ændringsforslag 740
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Asger 
Christensen, Catherine Chabaud, Ulrike Müller, Irena Joveva, Susana Solís Pérez, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jc) fremskridtene inden for relevante 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 741
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jc) omkostningseffektivitet og 
økonomisk effektivitet fuld hensyntagen 
til omkostningerne ved manglende 
handling og forsinket klimaindsats.

Or. en
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Ændringsforslag 742
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med henblik på at styrke den 
befordrende ramme skal EU's 
økonomiske støtte stå mål med 
udfordringerne vedrørende opnåelse af 
klimaneutralitet. I denne forbindelse skal 
EU's økonomiske støtte øges, herunder 
ved at udvide Moderniseringsfonden for 
at lette overgangen til klimaneutralitet ved 
at hjælpe med at modernisere 
energisystemer og forbedre 
energieffektiviteten.

Or. en

Ændringsforslag 743
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I overensstemmelse med stk. 1 vil 
kursen blive understøttet af en detaljeret 
vurdering af potentialet til reduktion af 
drivhusgasser i de forskellige økonomiske 
sektorer, der viser dets forventede bidrag 
til det generelle mål om klimaneutralitet.

Or. es

Ændringsforslag 744
Anna Zalewska

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Analyseprocessen, jf. stk. 3, skal 
udnytte eksisterende ressourcer og 
mekanismer optimalt for at sikre, at alle 
resultater fremlægges på 
medlemsstatsplan for at give mulighed for 
en drøftelse mellem landene baseret på 
fakta og tal og styrke den langsigtede 
forudsigelighed og stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 745
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kursen som fastsat i 
overensstemmelse med stk. 1 baseres på 
en detaljeret vurdering af 
reduktionspotentialet for drivhusgas i de 
enkelte økonomiske sektorer. Ved 
fastsættelse af denne kurs tager 
Kommissionen hensyn til, at 
forsyningssikkerheden skal garanteres.

Or. en

Begrundelse

Inden for mange sektorer er reduktionspotentialet allerede udtømt, eller yderligere 
reduktioner er kun mulige efter betydelige økonomiske udgifter. Dette skal man tage hensyn 
til for ikke at true den internationale konkurrenceevne.

Ændringsforslag 746
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kursen i overensstemmelse med 
stk. 1 skal understøttes af en detaljeret 
vurdering reduktionspotentialet for 
drivhusgas i de enkelte økonomiske 
sektorer og delsektorer under 
hensyntagen til den tekniske og 
økonomiske gennemførlighed af deres 
bidrag til det overordnede mål om 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 747
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest seks måneder efter hver af 
de globale statusopgørelser, som er 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen, 
foretager Kommissionen en gennemgang 
af kursen under hensyntagen til alle de i 
stk. 3 omhandlede elementer.

Or. en

Ændringsforslag 748
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, 
Irena Joveva, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Unionens kulstofbudget
1. Senest den 30. juni 2021 udarbejder 
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Kommissionen et EU-kulstofbudget på 
grundlag af kumulative CO2-emissioner 
og fremsætter om nødvendigt forslag til 
retsakter for Europa-Parlamentet og 
Rådet.
2. EU-kulstofbudgettet fastsætter den 
resterende mængde samlede 
drivhusgasemissioner for EU's økonomi, 
som kan udledes uden at bringe Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen i 
fare.
3. Kommissionen benytter Unionens 
kulstofbudget som grundlag, når den 
fastsætter en kurs i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 1, og når den foretager de i 
artikel 5 og 6 omhandlede vurderinger.

Or. en

Begrundelse

Unionens kulstofbudget skal bruges som et redskab til at fastlægge og måle kursen. Inden 
man har haft en diskussion om kulstofbudgettet på globalt plan, bør Unionens kulstofbudget 
betragtes som tentativt.

Ændringsforslag 749
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Unionens kulstofbudget

1. Senest den 30. juni 2021 udsender 
EPCC en rapport om Unionens 
kulstofbudget. På grundlag af denne 
rapport udarbejder Kommissionen et EU-
kulstofbudget og fremsætter om 
nødvendigt forslag til retsakter for 
Europa-Parlamentet og Rådet.
2. EU-kulstofbudgettet, som skal 
udarbejdes i overensstemmelse med stk. 1 
som juridisk bindende, fastsætter den 
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resterende mængde samlede 
drivhusgasemissioner for EU's økonomi 
opdelt i de enkelte 5-årsperioder, og 
fordelt på de enkelte økonomiske sektorer, 
som kan udledes uden at bringe Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen i 
fare.
3. Kommissionen tager hensyn til 
Unionens kulstofbudget, når den vurderer 
mulighederne for en kurs for 
emissionsreduktioner i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 1, og når den foretager 
de i artikel 5 og 6 omhandlede 
vurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 750
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Unionens kulstofbudget

1. Senest den 30. juni 2021 udarbejder 
Kommissionen et EU-kulstofbudget og 
fremsætter om nødvendigt forslag til 
retsakter for Europa-Parlamentet og 
Rådet.
2. EU-kulstofbudgettet fastsætter den 
resterende mængde samlede 
drivhusgasemissioner for EU's økonomi 
fordelt på de enkelte økonomiske sektorer, 
som kan udledes, regnet fra vedtagelsen 
af Parisaftalen, uden at bringe Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen i 
fare, idet man således bidrager til 
Unionens rimelige andel pr. capita til den 
globale afbødningsindsats.
3. Kommissionen tager hensyn til 
Unionens kulstofbudget, når den vurderer 
mulighederne for en kurs for 
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emissionsreduktioner i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 1, og når den foretager 
de i artikel 5 og 6 omhandlede 
vurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 751
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Unionens kulstofbudget

1. Senest den 30. juni 2021 vedtager 
Kommissionen et EU-kulstofbudget på 
grundlag af en videnskabelig vurdering 
foretaget af ISAP og forelægger det for 
Europa-Parlamentet og Rådet. 
2. EU-kulstofbudgettet fastsætter den 
resterende mængde samlede 
drivhusgasemissioner for EU's økonomi 
fordelt på de enkelte økonomiske sektorer, 
som kan udledes uden at bringe Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen i 
fare, og under fuld hensyntagen til 
lighedsprincipperne i UNFCCC. 
3. Kommissionen tager hensyn til 
Unionens kulstofbudget, når den vurderer 
mulighederne for en kurs for 
emissionsreduktioner i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 1, og når den foretager 
de i artikel 5 og 6 omhandlede 
vurderinger.

Or. en

Begrundelse

Kulstofbudgettet kan ikke vedtages ved fælles beslutningstagning, idet resultatet ville blive et 
politisk kulstofbudget, som ville være pustet voldsomt op.



PE652.555v01-00 422/613 AM\1206394DA.docx

DA

Ændringsforslag 752
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Globalt kulstofbudget og EU-

kulstofbudget
Senest den 30. juni 2021 aflægger 
Kommissionen rapport om det resterende 
globale kulstofbudget, der er i 
overensstemmelse med indsatsen for at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C 
over det førindustrielle niveau, og 
fremlægger i henhold til dette et EU-
kulstofbudget ved om nødvendigt at 
fremsætte et lovgivningsforslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 753
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Det Europæiske Udvalg om 

Klimaændringer
1. Senest den 30. juni 2021 opretter 
Kommissionen Det Europæiske Udvalg 
om Klimaændringer (ECCC), et 
uafhængigt videnskabeligt rådgivende 
organ om klimaændringer, der består af 
et netværk af eksisterende nationale 
uafhængige rådgivende ekspertorganer, 
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og som består af en højtstående 
repræsentant pr. nationalt organ. Alle 
medlemsstater tilskyndes til at oprette 
sådanne uafhængige rådgivende 
ekspertorganer. For at undgå 
dobbeltarbejde vil Det Europæiske 
Miljøagentur (EEA) fungere som 
sekretariat for ECCC.
2. ECCC kan tage initiativ til og 
udarbejde alle rapporter, analyser og 
henstillinger, der kan yde et relevant 
bidrag til gennemførelsen af Den 
Europæiske Unions klimamål. ECCC 
vurderer alle europæiske politikker i 
forhold til Unionens klimamål.

Or. en

Ændringsforslag 754
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Det Europæiske Udvalg for 

Klimaændringer
1. Hermed nedsættes et uafhængig 
videnskabeligt rådgivningspanel om 
klimaændringer med betegnelsen Det 
Europæiske Udvalg for Klimaændringer 
(ECCC). Det supplerer arbejdet i Det 
Europæiske Miljøagentur og Unionens 
nuværende forskningsinstitutioner og 
agenturer.
2. ECCC består af højst 20 videnskabsfolk 
udvalgt på grundlag af deres ekspertise og 
videnskabelige ekspertise inden for alle 
områder, der er relevante for 
gennemførelsen af målet med denne 
forordning.
3. Europa-Parlamentet og Rådet 
udnævner efter fælles aftale 
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medlemmerne af ECCC for en periode på 
fem år med mulighed for forlængelse én 
gang på grundlag af en liste, 
Kommissionen opstiller efter et offentligt 
stillingsopslag.
4. Budgetmyndigheden sikrer, at 
medlemmerne af ECCC får de 
menneskelige og økonomiske ressourcer, 
der er nødvendige for udførelsen af deres 
opgaver i fuld uafhængighed og 
selvstændighed, herunder af Unionens og 
medlemsstaternes institutioner, organer, 
kontorer og agenturer.
5. Medlemmerne af EPCCC sikrer, at der 
ikke forefindes interessekonflikter.
6. Med støtte fra EEA overvåger ECCC 
reduktionen af drivhusgasemissioner i 
Unionen og i medlemsstaterne og 
vurderer, at foranstaltningerne er 
konsekvente, og fremskridtet, både på EU-
plan og i medlemsstaterne, i forhold til 
Unionens forpligtelser under 
Parisaftalen og drivhusgasbudgettet som 
fastsat i artikel 2, stk. -1. Hvor det er 
relevant, fremsætter det henstillinger til 
alle relevante institutioner i EU og i 
medlemsstaterne for at sikre 
gennemførelsen af de mål, der er fastsat i 
denne forordning.
7. Inden den 30. november og hvert år 
derefter aflægger ECCC rapport om sine 
resultater og henstillinger i henhold til 
stk. 6 til Kommissionen, Europa-
Parlamentet og Rådet. ECCC sikrer, at 
den følger en fuldt ud gennemsigtig 
proces, og at dens rapporter og 
henstillinger gøres tilgængelige for 
offentligheden.
8. ECCC kan også fremsætte henstillinger 
efter en specifik anmodning fra alle 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer på EU-plan og i 
medlemsstaterne. Disse henstillinger skal 
gøres offentligt tilgængelige.

Or. en
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Ændringsforslag 755
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3b
Køreplaner på EU-plan og 
sektorspecifikke køreplaner

1. Med henblik på at nå de i artikel 2 
fastsatte mål vedtager Kommissionen 
senest den 30. juni 2021 efter høring af 
Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
erhvervslivet, investorer og andre 
relevante interessenter samt 
offentligheden en EU-køreplan for 
reduktion af drivhusgasemissioner og -
optag gennem naturlige dræn opdelt på de 
enkelte sektorer af den EU-dækkende 
økonomi, som skal omfatte følgende 
(listen er ikke udtømmende):
a) elektricitet
b) industri
c) transport
d) opvarmning og køling
e) bygninger
f) landbrug
g) affald
h) arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelse og skovbrug (LULUCF).
2. De enkelte sektorkøreplaner skal 
angive den tidligste dato, hvor sektoren 
kan nedbringe sine drivhusgasemissioner 
til tæt på nul, og hvordan det skal gøres, 
identificere forhindringer og muligheder, 
teknologiske løsninger og de nødvendige 
investeringer til brug for dette. Såvel EU-
køreplanerne og de sektorspecifikke 
køreplaner gøres offentligt tilgængelige.
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3. Ved fastsættelsen af den i stk. 1 
omhandlede EU-køreplan tager 
Kommissionen hensyn til kursen og de i 
artikel 3 omhandlede elementer.

Or. en

Ændringsforslag 756
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3b
EU-køreplan for dekarbonisering

1. Senest den 30. juni 2021 og herefter 
hvert femte år vedtager Kommissionen en 
EU-køreplan for reduktion af 
drivhusgasemissioner i alle sektorer og 
forbedret optag gennem naturlige dræn i 
overensstemmelse med Unionens 
klimamål som fastsat i artikel 2.
2. EU-køreplanen for dekarbonisering, 
som der henvises til i stk. 1, skal omfatte 
emissionsreduktioner og forbedret optag i 
de følgende sektorer: 
a) energi 
b) bygninger (bolig- og servicesektor) 
c) transport 
d) industri 
e) landbrug 
f) affald 
g) arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelse og skovbrug (LULUCF). 
3. Ved fastsættelsen af den i stk. 1 
omhandlede EU-køreplan for 
dekarbonisering tager Kommissionen 
hensyn til den i artikel 3 fastsatte kurs og 
de i artikel 3, stk. 3, omhandlede 
elementer. 
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Or. en

Ændringsforslag 757
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne sikrer fortsatte fremskridt 
med hensyn til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
Parisaftalen.

1. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne sikrer fortsatte fremskridt 
med hensyn til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
Parisaftalen. De skal desuden styrke 
økosystemernes modstandsdygtighed over 
for tilpasninger til klimaændringer ved at 
øge de naturlige kulstofdræn og ved at 
prioritere genopretning af økosystemer og 
omhyggeligt beskytte alle EU's resterende 
primære og gamle skove i 
overensstemmelse med EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2030.

Or. en

Ændringsforslag 758
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne sikrer fortsatte fremskridt 
med hensyn til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
Parisaftalen.

1. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne sikrer fortsatte fremskridt 
med hensyn til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer, 
herunder for økosystemer, i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
Parisaftalen og integrere tilpasningen i 
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relevante socioøkonomiske politikker og 
miljøpolitikker og -foranstaltninger. De 
skal fokusere på de mest sårbare 
befolkningsgrupper og økonomiske 
sektorer, identificere mangler i denne 
forbindelse i samarbejde med 
civilsamfundet og foretage genopretning.

Or. en

Ændringsforslag 759
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne sikrer fortsatte fremskridt 
med hensyn til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
Parisaftalen.

1. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne sikrer fortsatte fremskridt 
med hensyn til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
Parisaftalen. Det Europæiske Panel om 
Klimaændringer udvikler et fælles sæt af 
indikatorer til registrering af data over tab 
og skader i overensstemmelse med artikel 
8 i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 760
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Catherine 
Chabaud, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne sikrer fortsatte fremskridt 
med hensyn til at øge tilpasningsevnen, 

1. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne opfylder nationale mål 
og EU-mål for klimatilpasning og sikrer 
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styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
Parisaftalen.

fortsatte fremskridt med hensyn til at øge 
tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 761
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne sikrer fortsatte fremskridt 
med hensyn til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
Parisaftalen.

1. Medlemsstaterne og de relevante 
EU-institutioner sikrer fortsatte fremskridt 
med hensyn til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 762
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen foreslår en 
ajourført EU-strategi om tilpasning til 
klimaændringerne med henblik på at 
sikre, at tilpasningspolitikkerne 
prioriteres, integreres og gennemføres 
konsekvent i de nationale EU-politikker, 
EU's internationale forpligtelser, EU's 
handelsaftaler og internationale 
partnerskaber. Disse politikker skal sikre, 
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at alle myndigheder og andre 
interessenter udrustes korrekt til at 
begrænse deres sårbarhed over for 
klimavirkningerne.

Or. en

Ændringsforslag 763
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EU-politikkerne udformes i lyset 
af behovet for at støtte og sikre 
sammenhæng med de nationale politikker 
og foranstaltninger, som medlemsstaterne 
har indført, for at underbygge og styrke 
dem og undgå at undergrave 
tilpasningsindsatsen og bremse det 
samlede fremskridt hen imod de globale 
tilpasningsmål.

Or. en

Ændringsforslag 764
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest den 31. januar 2021 og 
herefter hvert femte år vedtager 
Kommissionen en ajourført EU-strategi 
for tilpasning til klimaændringer.

Or. en
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Ændringsforslag 765
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin 
Hojsík, Pascal Canfin, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
lokale rammer for risikohåndtering, under 
hensyntagen til lokalområdernes særlige 
kendetegn, der bygger på robuste klima- 
og sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger, og som er baseret 
på forvaltning, genopretning og 
beskyttelse af marine og jordbaserede 
økosystemer for at styrke deres 
modstandsdygtighed samt på 
naturbaserede løsninger. Disse strategier 
og planer skal omfatte foranstaltninger, 
der er i overensstemmelse med de 
nationale mål og EU's mål om 
klimatilpasning.

Or. en

Ændringsforslag 766
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Norbert Lins, Franc Bogovič, Christian Doleschal, 
Roberta Metsola, Christophe Hansen, Agnès Evren, Stanislav Polčák, Alexander 
Bernhuber, Hildegard Bentele, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam 
Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger. Medlemsstaterne 
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fremskridtsvurderinger. fremmer naturbaserede løsninger og en 
økosystembaseret tilpasning, som rummer 
et betydeligt potentiale for 
drivhusgasbinding og afhjælpning af tab 
af biodiversitet.

Or. en

Ændringsforslag 767
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer på nationalt og regionalt niveau, 
som skal indeholde omfattende rammer for 
risikohåndtering, der bygger på robuste 
klima- og sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger, som er baseret på 
den bedste tilgængelige og nyeste 
videnskabelige dokumentation, og som 
tager hensyn til sårbare grupper, samfund 
og økosystemer.

Or. en

Ændringsforslag 768
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 

2. Medlemsstaterne vedtager og 
gennemfører senest den 31. december 
2021 og herefter hvert femte år 
tilpasningsstrategier og -planer, som skal 
indeholde omfattende rammer for 
risikohåndtering, der bygger på robuste 
klima- og sårbarhedsreferencescenarier og 
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fremskridtsvurderinger. fremskridtsvurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 769
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger og fremme 
økosystembaseret tilpasning, der bidrager 
til at genoprette og bevare biodiversitet.

Or. en

Ændringsforslag 770
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

2. Medlemsstaterne 
udarbejder, omsætter i national lovgivning 
og gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier samt 
indikatorer og fremskridtsvurderinger.

Or. en
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Ændringsforslag 771
Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

2. Medlemsstaterne og deres regioner 
udarbejder og gennemfører 
tilpasningsstrategier og -planer, som skal 
indeholde omfattende rammer for 
risikohåndtering, der bygger på robuste 
klima- og sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 772
Agnès Evren

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima-, biodiversitets- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

Or. fr

Ændringsforslag 773
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der skal tages hensyn til 
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landbrugs- og fødevaresystemer, der er 
særligt sårbare over for de negative 
virkninger af klimaændringer, i 
tilpasningsstrategierne.

Or. en

Ændringsforslag 774
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen beder modtagerne 
af støtte fra dens finansielle instrumenter 
inden for sektorer med høj udledning, 
herunder projekter, der støttes af Den 
Europæiske Investeringsbank, om at 
gennemføre en stresstest for 
klimatilpasning. Listen over de berørte 
støttemodtagere og den anvendte 
omsætningsgrænse fastsættes i delegerede 
retsakter senest seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden. Hvis 
støttemodtagerne ikke består stresstesten 
for klimatilpasning, vil de ikke være 
berettiget til at modtage støtte fra EU's 
finansielle instrument. Kommissionen 
yder vejledning til støttemodtagerne 
baseret på EU's strategi for tilpasning til 
klimaændringer og Det Europæiske 
Miljøagenturs data om, hvordan et 
investeringsprojekt bringes i 
overensstemmelse med kravene om 
klimatilpasning. Denne vejledning skal 
anvende kriterierne i [forordning om 
oprettelse af en ramme til fremme af 
bæredygtig investering] korrekt.

Or. en

Ændringsforslag 775
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César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I henhold til et forslag fra 
Kommissionen om EU-dækkende, juridisk 
bindende naturgenopretningsmål i 2021 
med henblik på at genoprette beskadigede 
økosystemer inden 2030, navnlig dem med 
det største potentiale for fjernelse og 
lagring af kulstof, skal medlemsstaterne 
udarbejde planer for at genoprette deres 
prioriterede habitater inden udgangen af 
2023, som skal være gennemført fuldt ud 
inden 2030.

Or. en

Ændringsforslag 776
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Disse strategier og planer skal 
sætte borgere, lokalsamfund og industrien 
i stand til at gennemføre 
tilpasningsindsatser, der gavner deres 
udkomme og medfører fordele for 
lokalsamfundet og det lokale miljø.

Or. en

Ændringsforslag 777
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne styrker 
modstandsdygtigheden ved at afskaffe alle 
tilskud til fossile brændstoffer og tilskud 
til aktiviteter, der nedsætter et økosystems 
eller en arealanvendelses 
bindingspotentiale, og integrere 
tilpasningen i de relevante 
socioøkonomiske politikker og 
miljøpolitikker og -foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 778
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest den 30. september 2021 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 9 
for at supplere denne forordning ved at 
fastsætte tilpasningsindikatorer, jf. stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 779
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Som en del af sin rapport, jf. 
artikel 14, stk. 2, i direktiv 2014/89/EU 
vurderer Kommissionen medlemsstaternes 
planer for deres maritime rum på 
grundlag af en økosystembaseret 
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fremgangsmåde og fremsætter om 
nødvendigt henstillinger vedrørende 
ændringer af klimatilpasningen i marine 
områder og kystområder.

Or. en

Ændringsforslag 780
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne udarbejder 
planer til genopretning af prioriterede 
habitater inden udgangen af 2023 og 
afslutter gennemførelsen inden 2030. 
Inden 2030 skal medlemsstaterne 
genoprette 15 % af deres landområder og 
af deres søterritorier. Inden 2030 skal 
30 % Unionens søterritorium primært 
forvaltes med henblik på natur og 
biodiversitet.

Or. en

Ændringsforslag 781
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Sammenhæng i finansieringsstrømme 

med en kurs i retning af et klimaneutralt 
og modstandsdygtigt samfund

1. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne sikrer løbende 
fremskridt med at bringe offentlige og 
private finansieringsstrømme i 
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overensstemmelse med en kurs mod et 
klimaneutralt og modstandsdygtigt 
samfund i overensstemmelse med artikel 
2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen, idet man 
tager hensyn til Unionens klimamål som 
fastsat i artikel 2 i denne forordning.
2. Senest den 1. januar 2021 forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport, hvori den vurderer, 
hvordan al den relevante EU-lovgivning 
vil skulle ændres for at sikre, at offentlige 
og private finansieringsstrømme er i 
overensstemmelse med Unionens 
klimamål som fastsat i artikel 2. Denne 
vurdering ledsages af lovgivningsmæssige 
forslag for at rette op på eventuelle 
tilfælde af inkonsekvens.
3. Den i stk. 2 omhandlede rapport 
ledsages af en gennemgang af alle 
forordninger, der er specifikke for EU-
fonde og -instrumenter under EU-
budgettet, for at medtage bindende og 
eksigible bestemmelser med henblik på at 
sikre, at de er i overensstemmelse med 
Unionens klimamål som fastsat i artikel 2, 
herunder, men ikke begrænset til 
udelukkelse af direkte og indirekte støtte 
til alle fossile brændstoffer og, hvor det er 
relevant, at de specifikke kriterier for 
støtteberettigelse i de relevante EU-fonde 
og instrumenter overholder de tekniske 
screeningkriterier, der er vedtaget i 
henhold til forordning (EU) 2020/… 
[klassificeringsforordningen].
4. Medlemsstaterne sikrer løbende 
fremskridt med at bringe deres budgetter i 
overensstemmelse med en kurs, der fører 
til begrænsning af temperaturstigningen 
til 1,5 °C over det førindustrielle niveau. 
Medlemsstaterne udfaser navnlig al 
direkte og indirekte støtte til fossile 
brændstoffer så tidligt som mulig og 
senest i 2025. Medlemsstaterne vedlægger 
deres udkast til budgetplaner i henhold til 
forordning (EU) nr. 473/2013 oplysninger 
om deres fremskridt hen imod de mål, der 
fastsættes i denne artikel. Disse 
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oplysninger gøres offentligt tilgængelige.
5. Kommissionen reviderer EU's 
økonomiske styring, så den afspejler de 
mål, der fastsættes i denne forordning, 
navnlig under hensyntagen til behovet for 
at udfase direkte og indirekte støtte til alle 
fossile brændstoffer, for at undgå 
strandede aktiver og for at mobilisere 
bæredygtige investeringer for at nå 
Unionens klimamål som fastsat i artikel 2.
6. Unionen og medlemsstaterne sikrer 
løbende fremskridt med opskalering af 
nye og supplerede økonomiske ressourcer 
for at bistå udviklingslandene med såvel 
afbødning som tilpasning i 
overensstemmelse med artikel 9 i 
Parisaftalen.

Or. en

Begrundelse

Under Article 2.1c, Parties to the Paris Agreement committed to “making finance flows 
consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient 
development”. As the framework law for the Union’s contribution to the Paris Agreement, the 
European Climate Law should fully integrate that long-term finance objective alongside the 
temperature and adaptation goals. Article 2.1c is intrinsically connected with the objective of 
limiting the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels (Article 2.1a) and the 
long-term adaptation goal (Article 2.1b): shifting and mobilising finance away from fossil 
fuels and towards a climate-neutral society is a necessary condition for achieving our 
temperature and adaptation goals.

Ændringsforslag 782
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Skattemæssige foranstaltninger for at 

sikre tilpasning til klimaændringer
Med henblik på at gennemføre de 
tilpasningsforanstaltninger, der opstilles i 
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artikel 4, vedtager Kommissionen senest i 
marts 2021 forslag til forordninger med 
henblik på at indføre følgende 
skattemæssige foranstaltninger for 
Unionens kulstofbudget, jf. artikel 3a:
a) en grænsekulstofskat for at gøre 
målene for denne forordning kompatible 
med medlemsstaternes konkurrenceevne 
over for virksomheder fra tredjelande
b) egne indtægter, der stammer fra ETS
c) en afgift på skibs- og flybrændstof.
(Den artikel 3a, der nævnes i dette 
ændringsforslag, henviser til ÆF 38 fra 
ordføreren for dette forslag til forordning, 
Jytte Guteland.)

Or. en

Ændringsforslag 783
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 Vurdering af Unionens fremskridt 
og foranstaltninger

5 Vurdering af fremskridt og 
foranstaltninger i betydningen af en 
rationel miljøpolitik

Or. en

Ændringsforslag 784
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert I forbindelse med tilpasningen af 
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femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

forordning (EU) 2018/1999, som tidligere 
ville være blevet dækket af en tilpasning 
Det Europæiske Råds konklusioner, skal 
evaluerings- og 
rapporteringsmekanismerne deri også 
genoprettes. I henhold til artikel 1 og 
artikel 2, stk. 1, skal den nye ramme være 
baseret på principperne om en rationel 
miljøpolitik.

Or. en

Ændringsforslag 785
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Efter aftale med medlemsstaterne og en 
gennemførelsesrapport fra Kommissionen 
foretager Kommissionen senest den 30. 
september 2024 og hvert femte år derefter 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Or. en

Ændringsforslag 786
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, og efter høring af 
relevante interessenter og klimaeksperter 
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en vurdering af:

Or. en

Ændringsforslag 787
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Senest den 31. oktober 2031 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Or. it

Ændringsforslag 788
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Senest den 30. september 2023 og hvert 
andet år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Or. en

Ændringsforslag 789
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Senest den 30. juni 2021 og hvert femte år 
derefter foretager Kommissionen sammen 
med den vurdering, der er omhandlet i 
artikel 29, stk. 5, i forordning (EU) 
2018/1999, en vurdering af:

Or. en

Ændringsforslag 790
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Senest den 30. juni 2023 og hvert femte år 
derefter foretager Kommissionen sammen 
med den vurdering, der er omhandlet i 
artikel 29, stk. 5, i forordning (EU) 
2018/1999, en vurdering af:

Or. en

Begrundelse

Der skal være tid nok til at forhandle inden for den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 791
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Senest i juni 2021 og hvert femte år 
derefter foretager Kommissionen sammen 
med den vurdering, der er omhandlet i 
artikel 29, stk. 5, i forordning (EU) 
2018/1999, en vurdering af:
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Or. en

Ændringsforslag 792
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål 
om klimaneutralitet, som kommer til 
udtryk ved den i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede kurs

udgår

Or. en

Ændringsforslag 793
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Sophia in 't 
Veld, Irena Joveva, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
kurs

a) fremskridtene i de enkelte 
medlemsstater og de kollektive fremskridt, 
som alle medlemsstaterne har gjort med 
hensyn til at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den kurs, der skal 
fastlægges i henhold til artikel 3, stk. 1 og 
det mellemliggende mål som fastsat i 
artikel 2, stk. 3, hvis der ikke er fastlagt en 
kurs, skal vurderingen foretages på 
grundlag af kriterierne i artikel 3, stk. 3, 
og klimamålet for 2030

Or. en
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Ændringsforslag 794
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
kurs

a) de kollektive og individuelle 
fremskridt, som alle medlemsstaterne har 
gjort med hensyn til at nå det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den kurs og de 
kriterier, der skal fastlægges i henhold til 
artikel 3 hvis der ikke er fastlagt en kurs, 
skal vurderingen foretages på grundlag af 
kriterierne i artikel 3, stk. 3, og 
klimamålet for 2030

Or. en

Ændringsforslag 795
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs 
og det mellemliggende mål som fastsat i 
artikel 2, stk. 3, og artikel 2, stk. 3a

Or. en

Ændringsforslag 796
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne samt alle medlemsstater 
individuelt har gjort med hensyn til at nå 
det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

Or. en

Ændringsforslag 797
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Roberta 
Metsola, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Peter Liese, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
kurs

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet

Or. en

Ændringsforslag 798
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
kurs

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet
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Or. en

Ændringsforslag 799
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
kurs

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet

Or. it

Ændringsforslag 800
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

a) de kollektive og nationale 
fremskridt, som alle medlemsstaterne har 
gjort med hensyn til at nå de i artikel stk. 1, 
fastsatte klimamål for Unionen, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

Or. en

Ændringsforslag 801
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

a) de fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort i retning af de i 
artikel 2 fastsatte mål om reel 
klimaneutralitet i 2040, som kommer til 
udtryk ved den i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede kurs

Or. en

Ændringsforslag 802
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

a) de kollektive og nationale 
fremskridt, som alle medlemsstaterne har 
gjort med hensyn til at nå det i artikel 2 
fastsatte mål, som kommer til udtryk ved 
den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

Or. en

Ændringsforslag 803
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de kollektive og nationale 
fremskridt, som er gjort af alle 
medlemsstaterne med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4

Or. en

Ændringsforslag 804
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Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de kollektive fremskridt, som er 
gjort af alle medlemsstaterne med hensyn 
til tilpasning, jf. artikel 4.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 805
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de kollektive fremskridt, som er 
gjort af alle medlemsstaterne med hensyn 
til tilpasning, jf. artikel 4.

b) de kollektive fremskridt, som er 
gjort af alle medlemsstaterne samt alle 
medlemsstater individuelt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 806
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Asger Christensen, Sophia in 't 
Veld, Catherine Chabaud, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de kollektive fremskridt, som er 
gjort af alle medlemsstaterne med hensyn 
til tilpasning, jf. artikel 4.

b) fremskridtene i de enkelte 
medlemsstater og de kollektive fremskridt, 
som er gjort af alle medlemsstaterne med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

Or. en
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Ændringsforslag 807
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de kollektive fremskridt, som er 
gjort af alle medlemsstaterne med hensyn 
til tilpasning, jf. artikel 4.

b) de kollektive og nationale 
fremskridt, som er gjort af alle 
medlemsstaterne med hensyn til tilpasning, 
jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 808
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de kollektive fremskridt, som er 
gjort af alle medlemsstaterne med hensyn 
til tilpasning, jf. artikel 4.

b) de kollektive og nationale 
fremskridt, som er gjort af alle 
medlemsstaterne med hensyn til tilpasning, 
jf. artikel 4

Or. en

Ændringsforslag 809
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de kollektive fremskridt, som er 
gjort af alle medlemsstaterne med hensyn 
til tilpasning, jf. artikel 4.

b) de fremskridt, som er gjort af alle 
medlemsstaterne med hensyn til tilpasning, 
jf. artikel 4.

Or. en
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Ændringsforslag 810
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foranstaltningerne, som alle 
medlemsstaterne træffer for at opnå 
klimaneutralitet, kulstofdræn og 
tilpasningsmål, også hvad angår deres 
følgevirkninger for samfundet og 
økonomien, navnlig vedrørende lighed i 
disponibel indkomst, energifattigdom, 
ligestilling mellem kønnene og 
sundhedsvirkninger for de mest sårbare, 
og vedrørende kriterierne i artikel 3 for at 
sikre, at ingen lades i stikken under 
omstillingen.

Or. en

Ændringsforslag 811
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de kollektive og nationale 
fremskridt, som alle medlemsstaterne gør 
med hensyn til offentlige og private 
finansstrømmes overensstemmelse med 
kursen mod et klimaneutralt og 
modstandsdygtigt samfund som 
omhandlet i artikel 4a.

Or. en

Ændringsforslag 812
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
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López

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de kollektive og nationale 
fremskridt, som Unionen og alle 
medlemsstaterne gør med strategier for 
retfærdig omstilling

Or. en

Ændringsforslag 813
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) de kollektive og nationale 
fremskridt, som Unionen og alle 
medlemsstaterne gør med bekæmpelse af 
energifattigdom

Or. en

Ændringsforslag 814
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) foranstaltningerne, som alle 
medlemsstaterne træffer for at nå målene 
for klimaneutralitet og tilpasning, også 
med hensyn til følgerne for samfundet og 
økonomien og med hensyn til kriterierne , 
der er fastlagt i artikel 3, for at sikre, at 
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ingen dele af samfundet og økonomien er 
blevet ladt i stikken under omstillingen.

Or. en

Ændringsforslag 815
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger 
konklusionerne af denne vurdering for 
Europa-Parlamentet og Rådet sammen 
med rapporten om status over 
energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i 
overensstemmelse med artikel 35 i 
forordning (EU) 2018/1999.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 816
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-
Parlamentet og Rådet sammen med 
rapporten om status over energiunionen, 
der er udarbejdet i det pågældende 
kalenderår i overensstemmelse med artikel 
35 i forordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen forelægger vurderingerne 
og konklusionerne heraf for Europa-
Parlamentet og Rådet sammen med 
rapporten om status over energiunionen, 
der er udarbejdet i det pågældende 
kalenderår i overensstemmelse med artikel 
35 i forordning (EU) 2018/1999. 
Kommissionen sender også vurderingerne 
og konklusionerne til medlemsstaterne og 
gør dem let tilgængelige for 
offentligheden.
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Or. en

Ændringsforslag 817
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-
Parlamentet og Rådet sammen med 
rapporten om status over energiunionen, 
der er udarbejdet i det pågældende 
kalenderår i overensstemmelse med artikel 
35 i forordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen forelægger disse 
vurderinger og konklusionerne heraf for 
Europa-Parlamentet og Rådet sammen med 
rapporten om status over energiunionen, 
der er udarbejdet i det pågældende 
kalenderår i overensstemmelse med artikel 
35 i forordning (EU) 2018/1999, og gør 
dem offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 818
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-
Parlamentet og Rådet sammen med 
rapporten om status over energiunionen, 
der er udarbejdet i det pågældende 
kalenderår i overensstemmelse med artikel 
35 i forordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen forelægger disse 
vurderinger og konklusionerne heraf for 
Europa-Parlamentet og Rådet sammen med 
rapporten om status over energiunionen, 
der er udarbejdet i det pågældende 
kalenderår i overensstemmelse med artikel 
35 i forordning (EU) 2018/1999, og gør 
dem offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 819
Michael Bloss
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-Parlamentet 
og Rådet sammen med rapporten om status 
over energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i overensstemmelse 
med artikel 35 i forordning (EU) 
2018/1999.

Kommissionen gør denne vurdering og 
konklusionerne heraf offentligt 
tilgængelige og forelægger dem for 
Europa-Parlamentet og Rådet sammen med 
rapporten om status over energiunionen, 
der er udarbejdet i det pågældende 
kalenderår i overensstemmelse med artikel 
35 i forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 820
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af dette vurderer 
Kommissionen hvert tredje år, hvorvidt 
Unionen er på rette spor mod at nå sit 
2030-mål om 60 % emissionsreduktion, 
eller hvorvidt der er behov for en øget 
indsats, herunder EU-lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Siden covid-19-krisen brød ud, har vi levet i usikre tider. Der findes mange usikkerheder i en 
femårig periode, og derfor er det vigtigt at få en statusrapport efter tre år ud over den 
endelige konklusion på vurderingen efter fem år. Den skal give en idé om, hvor EU står med 
hensyn til klimamålene, og gøre det muligt om nødvendigt at korrigere de indførte 
foranstaltninger i henhold til kursen.

Ændringsforslag 821
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert femte år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

udgår

a) overensstemmelsen mellem Unionens 
foranstaltninger og det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs
b) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger til at sikre fremskridt 
med hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 822
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert femte år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

2. Senest den 30. juni 2021 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
en gennemgang af:

Or. en

Ændringsforslag 823
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert femte år derefter foretager 

2. Senest i juni 2021 og hvert femte år 
derefter foretager Kommissionen en 
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Kommissionen en gennemgang af: gennemgang af:

Or. en

Ændringsforslag 824
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert femte år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

2. Senest den 30. september 2024 og 
hvert femte år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

Or. en

Ændringsforslag 825
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert femte år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert andet år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

Or. en

Ændringsforslag 826
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert femte år derefter foretager 

2. Senest den 31. oktober 2031 og 
hvert femte år derefter foretager 
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Kommissionen en gennemgang af: Kommissionen en gennemgang af:

Or. it

Ændringsforslag 827
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert femte år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

2. Senest den 30. juni 2023 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
en gennemgang af:

Or. en

Ændringsforslag 828
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den kurs og de 
kriterier, der skal fastlægges i henhold til 
artikel 3, hvis der ikke er fastlagt en kurs, 
skal vurderingen foretages på grundlag af 
kriterierne i artikel 3, stk. 3, og 
klimamålet for 2030

Or. en

Ændringsforslag 829
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og politikker, 
herunder sektorlovgivning, Unionens 
foranstaltninger udadtil og Unionens 
budget, og det i artikel 2 fastsatte 
klimamål for Unionen, som kommer til 
udtryk ved den i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede kurs

Or. en

Ændringsforslag 830
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs og det 
mellemliggende mål som fastsat i 
artikel 2, stk. 3, og artikel 2, stk. 3a.

Or. en

Ændringsforslag 831
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den kurs, der 
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stk. 1, omhandlede kurs skal fastlægges i henhold til artikel 3, stk. 
1, og de i artikel 3, stk. 3, omhandlede 
kriterier

Or. en

Ændringsforslag 832
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet

Or. it

Ændringsforslag 833
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet

Or. en

Ændringsforslag 834
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Norbert Lins, Franc Bogovič, Christian Doleschal, 
Roberta Metsola, Alexander Bernhuber, Jessica Polfjärd, Peter Liese, Esther de Lange, 
Dolors Montserrat, Adam Jarubas
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet

Or. en

Ændringsforslag 835
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2 
fastsatte mål, som kommer til udtryk ved 
den i artikel 3 omhandlede kurs

Or. en

Ændringsforslag 836
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og de i artikel 2 
fastsatte mål om reel klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

Or. en
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Ændringsforslag 837
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

b) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger og politikker, herunder 
sektorlovgivning, Unionens 
foranstaltninger udadtil og Unionens 
budget, til at sikre fremskridt med hensyn 
til tilpasning, jf. artikel 4

Or. en

Ændringsforslag 838
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

b) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger til at sikre betydelige og 
tilstrækkelige fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 839
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

b) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger og den tilhørende 
finansiering til at sikre fremskridt med 
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hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 840
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foranstaltningerne, som Den 
Europæiske Union træffer for at opnå 
klimaneutralitet, kulstofdræn og 
tilpasningsmål, også hvad angår deres 
følgevirkninger for samfundet og 
økonomien, navnlig vedrørende lighed i 
disponibel indkomst, energifattigdom, 
ligestilling mellem kønnene og 
sundhedsvirkninger for de mest sårbare, 
og vedrørende kriterierne i artikel 3 for at 
sikre, at ingen lades i stikken under 
omstillingen.

Or. en

Ændringsforslag 841
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger og politikker med hensyn 
til at sikre, at de offentlige og private 
finansstrømme er i overensstemmelse med 
kursen mod et klimaneutralt og 
modstandsdygtigt samfund som 
omhandlet i artikel 4a.

Or. en



AM\1206394DA.docx 465/613 PE652.555v01-00

DA

Ændringsforslag 842
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger til at sikre fremskridt 
med hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 843
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger til at sikre fremskridt 
med hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 844
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) foranstaltningerne, som Den 
Europæiske Union træffer for at nå 
målene for klimaneutralitet og tilpasning, 
også med hensyn til følgerne for 
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samfundet og økonomien og med hensyn 
til kriterierne , der er fastlagt i artikel 3, 
for at sikre, at ingen dele af samfundet og 
økonomien er blevet ladt i stikken under 
omstillingen.

Or. en

Ændringsforslag 845
Sylwia Spurek

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen forelægger disse 
vurderinger og konklusionerne heraf for 
Europa-Parlamentet og Rådet sammen 
med rapporten om status over 
energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i 
overensstemmelse med artikel 35 i 
forordning (EU) 2018/1999, og gør dem 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 846
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag 
af den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 
og 2, konstaterer, at EU-
foranstaltningerne ikke er i 
overensstemmelse med det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet eller 
er utilstrækkelige til at sikre fremskridt 
med hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, 

udgår
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eller at fremskridtene i retning af enten 
målet om klimaneutralitet eller med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, er 
utilstrækkelige, træffer den de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktaterne samtidig med gennemgangen 
af den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

Or. en

Ændringsforslag 847
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at:

a) EU-foranstaltningerne ikke er i 
overensstemmelse med det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet eller

b) EU-foranstaltningerne til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4, er utilstrækkelige eller

c) EU-foranstaltningerne medfører 
omkostninger, der er større end udbyttet 
eller
d) fremskridtene i retning af enten målet 
om klimaneutralitet eller med hensyn til 
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tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige,

træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne.

Or. it

Ændringsforslag 848
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, eller beskyttelse, 
genopretning og forvaltning af naturlige 
dræn som omhandlet i artikel 2a (ny), 
eller er utilstrækkelige til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4, eller at fremskridtene i retning af 
enten målet om klimaneutralitet eller med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, er 
utilstrækkelige, træffer den de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktaterne samtidig med gennemgangen af 
den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

Or. en

Ændringsforslag 849
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
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2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
eller at Unionens foranstaltninger har ført 
til tab af konkurrenceevne og job i 
bestemte sektorer, træffer den de 
nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

Or. en

Ændringsforslag 850
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet og det mellemliggende 
mål som fastsat i artikel 2, stk. 3, og 
artikel 2, stk. 3a eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.
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Or. en

Ændringsforslag 851
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne og 
EU's politikker ikke er i overensstemmelse 
med Unionens i artikel 2 fastsatte 
klimamål eller er utilstrækkelige til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4 eller til finansstrømme, jf. artikel 
4a, eller at fremskridtene i retning af et af 
disse mål er utilstrækkelige, træffer den de 
nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 852
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Pernille Weiss, Roberta 
Metsola, Norbert Lins, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Peter Liese, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
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tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 853
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 854
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2 fastsatte mål om klimaneutralitet 
eller er utilstrækkelige til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4, eller at fremskridtene i retning af 
enten målet, jf. artikel 2, eller med hensyn 
til tilpasning, jf. artikel 4, er 
utilstrækkelige, træffer den inden for seks 
måneder efter vurderingen de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktaterne for at rette op på den 
manglende konsekvens.

Or. en

Ændringsforslag 855
Sylwia Spurek

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag 
af den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 
og 2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

3. Hvis den vurdering, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, viser, at EU-
foranstaltningerne ikke er i 
overensstemmelse med det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den inden for 6 måneder fra 
vurderingen de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktaterne for at rette op på den 
manglende konsekvens.

Or. en

Ændringsforslag 856
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Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om reel 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
reel klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

Or. en

Ændringsforslag 857
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. På grundlag af dette vurderer 
Kommissionen hvert tredje år, hvorvidt 
EU er på rette spor mod at nå sine 2030-
mål om 60 % emissionsreduktion, eller 
hvorvidt der er behov for en øget indsats, 
herunder EU-lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Siden covid-19-krisen brød ud, har vi levet i usikre tider. Der findes mange usikkerheder i en 
femårig periode, og derfor er det vigtigt at få en statusrapport efter tre år ud over den 
endelige konklusion på vurderingen efter fem år. Den skal give en idé om, hvor EU står med 
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hensyn til klimamålene, og gøre det muligt om nødvendigt at korrigere de indførte 
foranstaltninger i henhold til kursen.

Ændringsforslag 858
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden 
vedtagelsen og inddrager denne analyse i 
enhver konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 859
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden 
vedtagelsen og inddrager denne analyse i 
enhver konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 

udgår



AM\1206394DA.docx 475/613 PE652.555v01-00

DA

vedtagelsestidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 860
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

4. Kommissionen vurderer, hvorvidt 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag, herunder Unionens 
flerårige finansielle ramme, eventuelle 
retningslinjer, herunder retningslinjer om 
statsstøtte, er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs 
og det mellemliggende mål som fastsat i 
artikel 2, stk. 3, inden vedtagelsen og 
inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet. Når retningslinjen, 
udkastet til foranstaltning eller 
lovgivningsforslaget ikke er i 
overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet som fastsat i artikel 2, 
stk. 1, og det mellemliggende mål som 
fastsat i artikel 2, stk. 3, og artikel 2, stk. 
3a, foretager Kommissionen korrigerende 
foranstaltninger inden 
vedtagelsestidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 861
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, 
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

4. Kommissionen vurderer, hvorvidt 
alle EU's udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag er i overensstemmelse 
med det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
kurs, når denne kurs er fastlagt, samt 
Unionens kulstofbudget, som er 
omhandlet i artikel 3a, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet. Ved at anvende 
klimasikring sikrer Kommissionen, at alle 
foranstaltninger og lovgivningsforslag er i 
overensstemmelse med eller ikke er i 
konflikt med målet om klimaneutralitet 
som fastsat i artikel 2, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 862
Sylwia Spurek

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

4. Kommissionen vurderer, hvorvidt 
ethvert udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag er i overensstemmelse 
med det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
kurs, når denne kurs er fastlagt, samt 
Unionens kulstofbudget, som er 
omhandlet i artikel 3a, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og gør 
resultatet direkte tilgængeligt for 
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offentligheden, så snart vurderingen er 
afsluttet, og under alle omstændigheder 
inden vedtagelsen af den tilhørende 
foranstaltning eller forslaget.

Or. en

Ændringsforslag 863
Mohammed Chahim, Miriam Dalli

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

4. Kommissionen vurderer, hvorvidt 
ethvert udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag er i overensstemmelse 
med det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
kurs, når denne kurs er fastlagt, samt 
Unionens kulstofbudget, som er 
omhandlet i artikel 3a, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og gør 
resultatet direkte tilgængeligt for 
offentligheden, så snart vurderingen er 
afsluttet, og under alle omstændigheder 
inden vedtagelsen af den tilhørende 
foranstaltning eller forslaget.

Or. en

Ændringsforslag 864
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
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lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3 
omhandlede kurs og kriterierne, når 
kursen er fastlagt, samt Unionens 
kulstofbudget som fastsat i artikel 3a, og i 
lyset af målene for det naturlige 
økosystem som omhandlet i artikel 2a, 
stk. 1, når denne kurs er fastlagt, samt 
Unionens kulstofbudget, som er omhandlet 
i artikel 3a, inden vedtagelsen og inddrager 
denne analyse i enhver konsekvensanalyse 
til disse foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 865
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

4. Kommissionen vurderer, hvorvidt 
ethvert udkast til foranstaltninger, 
herunder, men ikke begrænset til alle 
lovgivnings- og budgetforslag, er i 
overensstemmelse med Unionens 
klimamål som fastsat i artikel 2 som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, inden vedtagelsen og 
inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og gør 
resultaterne af denne direkte tilgængelige 
for offentligheden, så snart vurderingen 
er færdig, og under alle omstændigheder i 
god tid før vedtagelsen af den tilhørende 
foranstaltning eller forslag.

Or. en
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Begrundelse

I en dom for nylig (sag C-57/16 P, ClientEarth mod Europa-Kommissionen, 4. september 
2018) fastslog Domstolen, at konsekvensanalyser og resultaterne af disse skal gøres "direkte 
tilgængelige" inden lovgivningsforslaget vedtages "på et tidspunkt, hvor Kommissionens 
beslutningsproces endnu pågår". Domstolen understregede, at en sådan udbredelse gør 
borgerne "i stand til effektivt at gøre deres synspunkt gældende vedrørende disse valg, inden 
de fastsættes endeligt".

Ændringsforslag 866
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, når denne kurs er 
fastlagt, samt Unionens kulstofbudget, 
som er omhandlet i artikel 3a og i lyset af 
målene om et naturligt økosystem som 
omhandlet i artikel 2a, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 867
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
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lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

lovgivningsforslag i lyset af de i artikel 2 
fastsatte mål, som kommer til udtryk ved 
den i artikel 3 omhandlede kurs, inden 
vedtagelsen og inddrager denne analyse i 
enhver konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og gør 
resultatet direkte tilgængeligt for 
offentligheden, så snart vurderingen er 
færdig, og under alle omstændigheder i 
god tid inden vedtagelsen af den 
tilhørende foranstaltning eller forslag.

Or. en

Ændringsforslag 868
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs og de i artikel 3, 
stk. 3, omhandlede kriterier, inden 
vedtagelsen og inddrager denne analyse i 
enhver konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 869
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden 
vedtagelsen og inddrager denne analyse i 
enhver konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet 
inden vedtagelsen og inddrager denne 
analyse i enhver konsekvensanalyse til 
disse foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 870
Mairead McGuinness, Christian Doleschal, Alexander Bernhuber, Norbert Lins, 
Pernille Weiss, Roberta Metsola, Franc Bogovič, Jessica Polfjärd, Peter Liese, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden 
vedtagelsen og inddrager denne analyse i 
enhver konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet 
inden vedtagelsen og inddrager denne 
analyse i enhver konsekvensanalyse til 
disse foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 871
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

4. Kommissionen vurderer alle 
fremtidige udkast til foranstaltninger eller 
til lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 
2, stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 872
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
kurs, inden vedtagelsen og inddrager denne 
analyse i enhver konsekvensanalyse til 
disse foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af de i artikel 2 
fastsatte mål, som kommer til udtryk ved 
den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs, 
inden vedtagelsen og inddrager denne 
analyse i enhver konsekvensanalyse til 
disse foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 873
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, 
Marie Toussaint, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Mario Furore, Anne-Sophie Pelletier, 
Tilly Metz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)



AM\1206394DA.docx 483/613 PE652.555v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med henblik på at sikre løbende 
fremskridt hen imod opnåelse af 
klimaneutralitet som fastsat i artikel 1 og 
2 tager Kommissionen og 
medlemsstaterne fuldt ud hensyn til de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 3, 
litra b), i direktiv 2011/92/EU om 
vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet og i 
artikel 3, stk. 1 og artikel 4 i direktiv 
2001/42/EF om vurdering af bestemte 
planers og programmers indvirkning på 
miljøet med henblik på at afhjælpe 
drivhusgasemissioner fra offentlige og 
private projekter i hele deres levetid såsom 
emissioner i forbindelse med 
opførelsesfasen og driftsfasen og 
herunder indirekte emissioner i et projekts 
værdikæde. Desuden skal alle energi- og 
transportinfrastrukturprojekter ved en 
uafhængig vurdering erklæres for at være 
i overensstemmelse med klimamålene for 
2030, 2050 og muligvis 2040 og i 
overensstemmelse med Unionens 
målsætning om at indføre en økonomi, 
der er fuldstændig baseret på vedvarende 
energi, og som er yderst ressource- og 
energieffektiv, klimaneutral og cirkulær.

Or. en

Begrundelse

Member States and the Commission should make sure that any current and upcoming 
infrastructure project is consistent with the European Green Deal and the climate neutrality 
objective. They should therefore abandon any project which lead to increasing drivhusgas 
emissioner og endanger the achievement of the EU klima mål, such as the Lyon-Turin project. 
An independent assessment of the carbon footprint of major infrastructures during the 
construction and operational phases should be available before any final and irreversible 
decision to finance the projects is taken. Over a certain amount of emissioner (1 million ton of 
CO2/ a year) the project should be examed by the Panel in order to verify its consistency with 
the EU mål.

Ændringsforslag 874
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
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Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når Kommissionen godkender en 
ansøgning om statsstøtte fra en 
medlemsstat i overensstemmelse med 
artikel 108 i TEUF, medtager den 
bestemmelser i sin afgørelse om, at 
støttemodtagerne hvert år skal aflægge 
rapport om, hvordan de bringer deres 
aktiviteter i overensstemmelse med 
målene som fastsat i artikel 2, stk. 1, 
artikel 2, stk. 3, og artikel 2, stk. 3a.

Or. en

Ændringsforslag 875
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen anvender denne 
vurdering til at fremme udveksling af 
bedste praksis og til at identificere 
foranstaltninger, der bidrager til at nå 
målene med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 876
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Når Kommissionen fremsætter 
henstillinger over for Rådet vedrørende 
tilladelse til at indlede 
handelsforhandlinger i henhold til artikel 
207 TEUF, medtager den bestemmelser 
om, at Parisaftalen skal udgøre et 
væsentligt element i alle fremtidige 
handels- og investeringsaftaler. 
Kommissionen dokumenterer, at en 
handels- eller investeringsaftale ikke 
strider mod målene som fastsat i artikel 2, 
stk. 1, artikel 2, stk. 3, og artikel 2, stk. 3a, 
inden den indgår en politisk aftale med et 
tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 877
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Senest den 30. juni 2021 
forelægger Kommissionen 
lovgivningsforslag for Europa-
Parlamentet og Rådet om udfasning af al 
direkte og indirekte støtte til fossile 
brændstoffer på såvel EU-plan som 
medlemsstatsplan senest i 2025.

Or. en

Ændringsforslag 878
Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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4c. Kommissionen offentliggør, hvilke 
dele af Unionens udgifter der er i 
overensstemmelse med 
klassificeringskategorierne, som er fastsat 
i forordning (EU) 
2020/[klassificeringsforordningen].

Or. en

Ændringsforslag 879
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 Vurdering af nationale 
foranstaltninger

6 Rapport om nationale 
foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 880
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter vurderer Kommissionen:

Startende den 31. oktober 2031 og med 
regelmæssige mellemrum, der fastsættes, 
hvis behovet opstår, indsamler 
Kommissionen:

Or. en

Ændringsforslag 881
Michael Bloss

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter vurderer Kommissionen:

Senest den 30. september 2023 og hvert 
andet år derefter vurderer Kommissionen:

Or. en

Ændringsforslag 882
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter vurderer Kommissionen:

Senest den 31. oktober 2031 og hvert 
femte år derefter vurderer Kommissionen:

Or. it

Ændringsforslag 883
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter vurderer Kommissionen:

Senest den 30. september 2024 og hvert 
femte år derefter vurderer Kommissionen:

Or. en

Ændringsforslag 884
Mohammed Chahim, Miriam Dalli

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999 og de 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik, der indgives i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
1305/2013 om regler for støtte til 
strategiske planer, der udarbejdes af 
medlemsstaterne under den fælles 
landbrugspolitik, i det omfang de er 
relevante for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den kurs, der skal 
fastlægges i henhold til artikel 3, stk. 1 
hvis der ikke er fastlagt en kurs, skal 
vurderingen foretages på grundlag af 
kriterierne i artikel 3, stk. 3, og 
klimamålene for 2030

Or. en

Ændringsforslag 885
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

a) sammenhængen mellem og 
effektiviteten af de nationale 
foranstaltninger, der er fastlagt på grundlag 
af de nationale energi- og klimaplaner eller 
de toårige statusrapporter, der forelægges i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2018/1999, i det omfang de er relevante for 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den kurs, der skal fastlægges i henhold 
til artikel 3, stk. 1 hvis der ikke er fastlagt 
en kurs, skal vurderingen foretages på 
grundlag af kriterierne i artikel 3, stk. 3, 
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og klimamålet for 2030 samt vurderingen 
af virkningerne på ligheden af den 
disponible indkomst, energifattigdom, 
ligestilling mellem kønnene og 
sundhedsvirkningerne for de mest sårbare

Or. en

Ændringsforslag 886
Sylwia Spurek

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999 og de 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik, der indgives i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
[XX] om regler for støtte til strategiske 
planer, der udarbejdes af medlemsstaterne 
under den fælles landbrugspolitik, i det 
omfang de er relevante for at nå det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den kurs, der skal fastlægges i 
henhold til artikel 3, stk. 1 hvis der ikke er 
fastlagt en kurs, skal vurderingen 
foretages på grundlag af kriterierne i 
artikel 3, stk. 3, og klimamålet for 2030

Or. en

Ændringsforslag 887
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige 
statusrapporter, der forelægges i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2018/1999, i det omfang de er relevante for 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner, nationale langsigtede 
strategier eller statusrapporter, der 
forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999 og de 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik, der indsendes i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
XXXX/XXXX [2018/0216(COD)] i det 
omfang de er relevante for at nå 2030-
målet som fastsat i artikel 2, stk. 3, artikel 
2, stk. 3a og det i artikel 2, stk. 1, fastsatte 
mål om klimaneutralitet, som kommer til 
udtryk ved den i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede kurs

Or. en

Ændringsforslag 888
Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, og de 
regionale planer for retfærdig omstilling, 
som er udarbejdet i overensstemmelse 
med forordning …/…1a [forordning om 
oprettelse af Fonden for Retfærdig 
Omstilling, 2020/0006(COD)], i det 
omfang de er relevante for at nå det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
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ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) .../... af om oprettelse af 
Fonden for Retfærdig Omstilling (EUT L 
...).

Or. en

Ændringsforslag 889
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, og de 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik, der indgives i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
[XX] om regler for støtte til strategiske 
planer, der udarbejdes af medlemsstaterne 
under den fælles landbrugspolitik, i det 
omfang de er relevante for at nå de i artikel 
2, stk. 1, fastsatte mål og i henhold til den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

Or. en

Ændringsforslag 890
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag



PE652.555v01-00 492/613 AM\1206394DA.docx

DA

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

a) de nationale foranstaltninger, der er 
fastlagt på grundlag af de nationale energi- 
og klimaplaner eller de toårige 
statusrapporter, der forelægges i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2018/1999, i det omfang de er relevante for 
at nå tilpasningen til klimaændringer eller 
en ny mekanisme for evaluering af 
nationale foranstaltninger, som er 
vedtaget i løbet af tilpasningen af 
forordning (EU) 2018/1999. I mangel af 
nye retningslinjer fra Det Europæiske 
Råd vil forordning (EU) 2018/1999 fortsat 
gælde uændret.

Or. en

Ændringsforslag 891
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå reduktioner af 
drivhusgasemissioner og forbedringen af 
naturlige dræn i 2030 og af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs

Or. en

Ændringsforslag 892
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Christian Doleschal, Alexander Bernhuber, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors 
Montserrat, Adam Jarubas
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

a) overensstemmelsen mellem de 
nationale foranstaltninger under 
hensyntagen til de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet

Or. en

Ændringsforslag 893
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

a) overensstemmelsen mellem de 
nationale foranstaltninger under 
hensyntagen til de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet

Or. en

Ændringsforslag 894
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå forbedring af 
naturlige dræn og af det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

Or. en

Ændringsforslag 895
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

a) sammenhængen mellem de 
nationale og regionale foranstaltninger, der 
er fastlagt på grundlag af de nationale 
energi- og klimaplaner eller de toårige 
statusrapporter, der forelægges i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2018/1999, i det omfang de er relevante for 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

Or. en

Ændringsforslag 896
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede respektive kurs

Or. it

Ændringsforslag 897
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner, nationale langsigtede planer 
eller de toårige statusrapporter, der 
forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU 2018/1999, i det omfang de 
er relevante for at nå de i artikel 2 fastsatte 
mål, som kommer til udtryk ved den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

Or. en

Ændringsforslag 898
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de a) sammenhængen mellem de 
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nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå Unionens i artikel 
2 fastsatte klimamål, som kommer til 
udtryk ved den i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede kurs

Or. en

Ændringsforslag 899
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 900
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4.

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4 og de forskellige faktorer uden 
for medlemsstaterne, der påvirker 
fremskridtene, herunder en force 
majeure-situation.

Or. en
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Ændringsforslag 901
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4.

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
betydelige og tilstrækkelige fremskridt 
med hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 902
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Sophia in 't 
Veld, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís 
Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4.

b) tilstrækkeligheden og effektiviteten 
af de relevante nationale foranstaltninger til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 903
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale og regionale foranstaltninger til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
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artikel 4. tilpasning, jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 904
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Leila Chaibi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger for reduktion 
af drivhusgasemissioner fra landbruget 
og for kulstofbinding på landbrugsjord, 
der gennemføres ved de strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik, der 
indgives i overensstemmelse med 
forordning (EU) [XX] om regler for støtte 
til strategiske planer, der udarbejdes af 
medlemsstaterne under den fælles 
landbrugspolitik, i det omfang de er 
relevante for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den kurs, der skal 
fastlægges i henhold til artikel 3, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 905
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilstrækkeligheden af relevante 
nationale foranstaltninger og politikker 
med hensyn til at sikre, at de offentlige og 
private finansstrømme er i 
overensstemmelse med kursen mod et 
klimaneutralt og modstandsdygtigt 
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samfund som omhandlet i artikel 4a.

Or. en

Ændringsforslag 906
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilstrækkeligheden af nationale 
foranstaltninger til sikring af fremskridt 
vedrørende retfærdig omstilling

Or. en

Ændringsforslag 907
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) tilstrækkeligheden af nationale 
foranstaltninger til sikring af fremskridt 
vedrørende energifattigdom

Or. en

Ændringsforslag 908
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Kommissionen forelægger 
konklusionerne af denne vurdering for 
Europa-Parlamentet og Rådet sammen 
med rapporten om status over 
energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i 
overensstemmelse med artikel 35 i 
forordning (EU) 2018/1999.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 909
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Leila Chaibi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-Parlamentet 
og Rådet sammen med rapporten om status 
over energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i overensstemmelse 
med artikel 35 i forordning (EU) 
2018/1999.

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-Parlamentet 
og Rådet sammen med rapporten om status 
over energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i overensstemmelse 
med artikel 35 i forordning (EU) 
2018/1999 og i det relevante år sammen 
med vurderingen af ydeevnen som krævet 
i artikel 128 i forordning (EU) [XX] om 
regler for støtte til strategiske planer, der 
udarbejdes af medlemsstaterne under den 
fælles landbrugspolitik (strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik).

Or. en

Ændringsforslag 910
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-Parlamentet 

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering og medlemsstaternes 
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og Rådet sammen med rapporten om status 
over energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i overensstemmelse 
med artikel 35 i forordning (EU) 
2018/1999.

bemærkninger til den for Europa-
Parlamentet og Rådet sammen med 
rapporten om status over energiunionen, 
der er udarbejdet i det pågældende 
kalenderår i overensstemmelse med artikel 
35 i forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 911
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-Parlamentet 
og Rådet sammen med rapporten om status 
over energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i overensstemmelse 
med artikel 35 i forordning (EU) 
2018/1999.

Kommissionen gør denne vurdering og 
konklusionerne heraf offentligt 
tilgængelige og forelægger dem for 
Europa-Parlamentet og Rådet sammen med 
rapporten om status over energiunionen, 
der er udarbejdet i det pågældende 
kalenderår i overensstemmelse med artikel 
35 i forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 912
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af dette vurderer 
Kommissionen hvert tredje år, hvorvidt 
Unionen er på rette spor mod at nå sine 
2030-mål om 60 % emissionsreduktion, 
eller hvorvidt der er behov for en øget 
indsats, herunder EU-lovgivning.

Or. en
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Begrundelse

Siden covid-19-krisen brød ud, har vi levet i usikre tider. Der findes mange usikkerheder i en 
femårig periode, og derfor er det vigtigt at få en statusrapport efter tre år ud over den 
endelige konklusion på vurderingen efter fem år. Den skal give en idé om, hvor EU står med 
hensyn til klimamålene, og gøre det muligt om nødvendigt at korrigere de indførte 
foranstaltninger i henhold til kursen.

Ændringsforslag 913
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Irena Joveva

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest den 30. juni 2021 
udarbejder medlemsstaterne nationale 
strategier for udfasningen af støtte til 
fossile brændstoffer, herunder indirekte 
støtte, kapacitetsmekanismen og 
afkoblingen af afhjælpning af 
energifattigdom fra støtte til fossile 
brændstoffer

Or. en

Begrundelse

Hvis vi skal udfase fossile brændstoffer, er det nødvendigt at analysere alle former for støtte 
og støttemekanismer til fossile energikilder, herunder indirekte former, og at foreslå en 
strategi for, hvordan begreberne kan afskaffes. Et så kompliceret emne skal underbygges med 
analyser, data og en vejledende ramme.

Ændringsforslag 914
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 

udgår
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overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er 
utilstrækkelige til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, kan den 
fremsætte henstillinger til den 
pågældende medlemsstat. Kommissionen 
gør disse henstillinger offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 915
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Asger 
Christensen, Catherine Chabaud, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de enkelte 
medlemsstaters individuelle fremskridt og 
de kollektive fremskridt, som er blevet 
vurderet i overensstemmelse med artikel 5, 
stk. 1, at en medlemsstats foranstaltninger 
ikke er i overensstemmelse med Unionens 
klimaneutralitetsmål, som kommer til 
udtryk ved den i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede kurs, når den først er fastlagt, 
eller er utilstrækkelige til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4, fremsætter den henstillinger til 
den pågældende medlemsstat. 
Kommissionen gør disse henstillinger 
offentligt tilgængelige på det tidspunkt, 
hvor den fremsætter henstillingen.

Or. en

Ændringsforslag 916
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Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
foranstaltninger vedtaget af medlemsstater 
og af regioner med lovgivningsbeføjelser 
vedrørende klimaændringer og 
miljøpolitik ikke er i overensstemmelse 
med det mål, som kommer til udtryk ved 
den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs, 
eller er utilstrækkelige til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4, kan den fremsætte henstillinger til 
den pågældende medlemsstat. 
Kommissionen gør disse henstillinger 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 917
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive og 
individuelle fremskridt, som er blevet 
vurderet i overensstemmelse med artikel 5, 
stk. 1, at en medlemsstats foranstaltninger 
ikke er i overensstemmelse med Unionens 
klimaneutralitetsmål, som kommer til 
udtryk ved den i artikel 3 omhandlede kurs 
og kriterierne, når den først er fastlagt, 
eller er utilstrækkelige til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4, fremsætter den henstillinger til 
den pågældende medlemsstat. 



AM\1206394DA.docx 505/613 PE652.555v01-00

DA

henstillinger offentligt tilgængelige. Kommissionen gør disse henstillinger 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 918
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at Unionens 
foranstaltninger har ført til tab af 
konkurrenceevne og arbejdspladser i 
bestemte sektorer, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 919
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
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en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, fremsætter den 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige på det 
tidspunkt, hvor den fremsætter 
henstillingerne.

Or. en

Ændringsforslag 920
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede respektive kurs, eller er 
utilstrækkelige til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, kan den 
fremsætte henstillinger til den pågældende 
medlemsstat i forbindelse med det 
europæiske semester. Kommissionen gør 
disse henstillinger offentligt tilgængelige.

Or. it

Ændringsforslag 921
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2



AM\1206394DA.docx 507/613 PE652.555v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er 
utilstrækkelige til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, kan den 
fremsætte henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive og 
individuelle fremskridt, som er blevet 
vurderet i overensstemmelse med artikel 5, 
stk. 1, at en medlemsstats foranstaltninger 
ikke er i overensstemmelse med Unionens 
klimamål som fastsat i artikel 2, eller er 
utilstrækkelige til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4 eller 
finansstrømme som omhandlet i artikel 
4a, fremsætter den henstillinger til den 
pågældende medlemsstat. Kommissionen 
gør disse henstillinger offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 922
Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger er 
uvæsentlige eller ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

Or. en
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Ændringsforslag 923
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive og 
nationale fremskridt, som er blevet 
vurderet i overensstemmelse med artikel5, 
stk. 1, at en medlemsstats foranstaltninger 
ikke er i overensstemmelse med det mål, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, eller er 
utilstrækkelige til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, 
fremsætter den henstillinger til den 
pågældende medlemsstat. Kommissionen 
gør disse henstillinger offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 924
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med disse mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre betydelige og tilstrækkelige 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4, udsteder den en bindende 
beslutning til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
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beslutninger offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 925
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, fremsætter den 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 926
Mairead McGuinness, Christian Doleschal, Franc Bogovič, Norbert Lins, Pernille Weiss, 
Jessica Polfjärd, Roberta Metsola, Christophe Hansen, Edina Tóth, Alexander 
Bernhuber, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt og fremskridtene i 
medlemsstaterne, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med 
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1, omhandlede kurs, eller er 
utilstrækkelige til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, kan den 
fremsætte henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

klimaneutralitetsmålet eller er 
utilstrækkelige til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, kan den 
fremsætte henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 927
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er 
utilstrækkelige til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, kan den 
fremsætte henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det 
klimaneutralitetsmålet, som fastsættes i 
artikel 2, stk. 1, eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 928
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen anvender denne 
vurdering til at fremme udveksling af 
bedste praksis og til at identificere 
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foranstaltninger, der bidrager til at nå 
målene med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 929
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en henstilling fremsættes i 
overensstemmelse med stk. 2, finder 
følgende principper anvendelse:

udgår

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd 
af solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes
b) den berørte medlemsstat angiver i sin 
første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen. Hvis 
den pågældende medlemsstat beslutter 
ikke at følge en henstilling eller en 
væsentlig del heraf, skal den begrunde 
hvorfor over for Kommissionen
c) henstillingerne bør supplere de seneste 
landespecifikke henstillinger, der er 
fremsat i forbindelse med det europæiske 
semester.

Or. it

Ændringsforslag 930
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en henstilling fremsættes i 
overensstemmelse med stk. 2, finder 
følgende principper anvendelse:

udgår

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd 
af solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes
b) den berørte medlemsstat angiver i sin 
første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen. Hvis 
den pågældende medlemsstat beslutter 
ikke at følge en henstilling eller en 
væsentlig del heraf, skal den begrunde 
hvorfor over for Kommissionen
c) henstillingerne bør supplere de seneste 
landespecifikke henstillinger, der er 
fremsat i forbindelse med det europæiske 
semester.

Or. en

Ændringsforslag 931
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes

a) den pågældende medlemsstat 
underretter inden seks måneder efter at 
have modtaget henstillingen 
Kommissionen om de foranstaltninger, 
den agter at vedtage, for at tage behørigt 
hensyn til henstillingen i en ånd af 
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solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes og i henhold til princippet om 
loyalt samarbejde

Or. en

Ændringsforslag 932
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes

a) den pågældende medlemsstat 
underretter inden seks måneder efter at 
have modtaget henstillingen 
Kommissionen om de foranstaltninger, 
den agter at vedtage, for at tage behørigt 
hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes

Or. en

Ændringsforslag 933
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes

a) den pågældende medlemsstat samt 
regioner med lovgivningsbeføjelser 
vedrørende klimaændringer og 
miljøpolitik tager behørigt hensyn til 
henstillingen i en ånd af solidaritet mellem 
medlemsstaterne og Unionen og mellem 
medlemsstaterne indbyrdes

Or. en
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Ændringsforslag 934
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes, medmindre sidstnævnte har 
velbegrundede indsigelser over for 
udkastet til henstilling

Or. en

Ændringsforslag 935
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd 
af solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes

a) senest seks måneder efter at have 
modtaget beslutningen, underretter den 
pågældende medlemsstat Kommissionen 
om de foranstaltninger, den har til hensigt 
at vedtage for at gennemføre beslutningen

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er forpligtede til at nå målene nationalt, og derfor er der tale om 
"beslutninger", som medlemsstaterne skal gennemføre, ikke kun i forbindelse med målet på 
EU-plan.

Ændringsforslag 936
Anna Zalewska
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Kommissionen fremlægger 
sammen med henstillingen ideer til 
løsninger, som, hvor det er relevant, 
omfatter potentielle supplerende teknisk, 
innovationsrelateret, videnbaseret, 
økonomisk eller anden nødvendig støtte, 
herunder gennem et tættere samarbejde 
med andre medlemsstater i henhold til de 
identificerede mangler

Or. en

Ændringsforslag 937
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen. Hvis den 
pågældende medlemsstat beslutter ikke at 
følge en henstilling eller en væsentlig del 
heraf, skal den begrunde hvorfor over for 
Kommissionen

b) den berørte medlemsstat samt 
regioner med lovgivningsbeføjelser 
vedrørende klimaændringer og 
miljøpolitikker angiver i sin første 
statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen. Hvis den 
pågældende medlemsstat eller regioner 
med kompetencer vedrørende 
klimaændringer beslutter ikke at følge en 
henstilling eller en væsentlig del heraf, skal 
den begrunde hvorfor over for 
Kommissionen

Or. en

Ændringsforslag 938
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Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Martin Hojsík

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen. Hvis den 
pågældende medlemsstat beslutter ikke at 
følge en henstilling eller en væsentlig del 
heraf, skal den begrunde hvorfor over for 
Kommissionen

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen og de 
foranstaltninger, den har vedtaget som 
reaktion

Or. en

Ændringsforslag 939
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen. Hvis den 
pågældende medlemsstat beslutter ikke at 
følge en henstilling eller en væsentlig del 
heraf, skal den begrunde hvorfor over for 
Kommissionen

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen og de 
foranstaltninger, den har vedtaget som 
reaktion

Or. en

Ændringsforslag 940
Mick Wallace, Clare Daly
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen. Hvis 
den pågældende medlemsstat beslutter 
ikke at følge en henstilling eller en 
væsentlig del heraf, skal den begrunde 
hvorfor over for Kommissionen

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, foranstaltningerne, den har 
vedtaget, og vurderingerne, den har 
udført for at gennemføre beslutningen

Or. en

Ændringsforslag 941
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen. Hvis den 
pågældende medlemsstat beslutter ikke at 
følge en henstilling eller en væsentlig del 
heraf, skal den begrunde hvorfor over for 
Kommissionen

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen og 
fremlægge de tilhørende ændringer af den 
nationale lovgivning, den har foretaget i 
den forbindelse

Or. en

Ændringsforslag 942
Michael Bloss
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen. Hvis den 
pågældende medlemsstat beslutter ikke at 
følge en henstilling eller en væsentlig del 
heraf, skal den begrunde hvorfor over for 
Kommissionen

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen, og 
hvordan de foranstaltninger, den 
efterfølgende har indført, sikrer 
konsekvens i relation til Unionens 
klimamål som fastsat i artikel 2

Or. en

Ændringsforslag 943
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) henstillingerne bør supplere de 
seneste landespecifikke henstillinger, der 
er fremsat i forbindelse med det 
europæiske semester.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 944
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis en medlemsstat ikke 
overholder sine forpligtelser i henhold til 
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litra a), undlader at tage behørigt hensyn 
til de i litra c) omhandlede henstillinger 
eller undlader at gennemføre strategien 
og foranstaltningerne, der er vedtaget som 
reaktion på henstillingen, træffer 
Kommissionen de passende 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 945
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis en medlemsstat undlader at 
opfylde målene som fastlagt i artikel 2, 
stk. 1 og Kommissionens henstillinger i 
artikel 6, stk. 3, træffer Kommissionen de 
nødvendige og passende foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 946
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, 
Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, 
Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Kommissionen træffer alle 
nødvendige foranstaltninger, herunder 
indførelse af sanktioner eller 
suspendering af EU's økonomiske støtte, 
ved manglende opfyldelse af målet om 
klimaneutralitet som fastsat i artikel 2, 
stk. 1, i overensstemmelse med 
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traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 947
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest i 2021 udvikler 
Kommissionen en klimaindikator for at 
vurdere, hvorvidt strukturen i 
medlemsstaternes økonomiske plan og 
budgetplan er i overensstemmelse med de 
i artikel 2, stk. 1, artikel 2, stk. 3, og 
artikel 2, stk. 3a, fastsatte mål. 
Kommissionen benytter det europæiske 
semester til at give medlemsstaterne årlige 
meddelelser om, hvordan de tilpasser 
strukturen af deres økonomiske plan og 
budgetplan med de i artikel 2, stk. 1, 
artikel 2, stk. 3, og artikel 2, stk. 3a, 
fastsatte mål. Kommissionen anvender 
kriterierne, der er fastsat i [forordning om 
indførelse af en ramme til fremme af 
bæredygtig investering] til at foretage 
vurderingen, der nævnes i dette stykke. I 
sin meddelelse beskriver Kommissionen 
over for hver af medlemsstaterne, hvilken 
del af den økonomiske plan og 
budgetplanen, der overholder 
klassificeringen, og i hvilken kategori.

Or. en

Ændringsforslag 948
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest tre måneder efter 
indsendelsen af den første statusrapport 
som omhandlet i stk. 3, litra b), vurderer 
Kommissionen, hvorvidt de 
foranstaltninger, som den pågældende 
medlemsstat har indført, er tilstrækkelige 
til at afhjælpe den bekymring, der tages 
op i henstillingen. Denne vurdering og 
resultaterne af den offentliggøres på 
vedtagelsestidspunktet. Når 
Kommissionen på grundlag af denne 
vurdering konstaterer, at den pågældende 
medlemsstat ikke har overholdt sine 
forpligtelser, træffer Kommissionen de 
nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 949
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når der udstedes en henstilling i 
overensstemmelse med stk. 2, og den 
pågældende medlemsstat ikke overholder 
sine forpligtelser i henhold til stk. 3, 
herunder når den ikke ændrer de 
relevante bestemmelser i den nationale 
lovgivning for at tage behørigt hensyn til 
henstillingen, træffer Kommissionen de 
nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 950
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en medlemsstat ikke opfylder 
forpligtelserne i stk. 3, eller undlader at 
gennemføre de foranstaltninger, der 
følger af Kommissionens henstilling, 
træffer Kommissionen de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 951
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Senest den 30. juni 2021 
udarbejder medlemsstaterne nationale 
strategier for udfasning af al direkte og 
indirekte støtte til fossile brændstoffer 
inden 2025.

Or. en

Ændringsforslag 952
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over de nationale 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 1, litra a), baserer Kommissionen 
sin vurdering, jf. artikel 5 og 6, på mindst 
følgende:

1. Ud over de nationale 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 6, og indtil forordning (EU) 
2018/1999 er blevet tilpasset som 
omhandlet ovenfor, baserer 
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Kommissionen sin vurdering, jf. artikel 5 
og 6, på mindst følgende:

Or. en

Ændringsforslag 953
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) rapporter fra Det Europæiske 
Miljøagentur

b) rapporter fra Det Europæiske 
Miljøagentur, Det Fælles 
Forskningscenter og gruppen på højt plan 
om mekanismen for videnskabelig 
rådgivning

Or. es

Ændringsforslag 954
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) rapporter fra Det Europæiske 
Miljøagentur

b) rapporter fra Det Europæiske 
Miljøagentur og Det Fælles 
Forskningscenter (JRC)

Or. en

Ændringsforslag 955
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) europæiske statistikker og data, 
herunder data om tab som følge af negative 
klimapåvirkninger, hvis sådanne foreligger 
samt

c) europæiske statistikker og data, 
herunder data om tab som følge af negative 
klimapåvirkninger og vurderinger af 
omkostningerne ved manglende handling 
eller en forsinket indsats, hvis sådanne 
foreligger samt

Or. en

Ændringsforslag 956
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) europæiske statistikker og data, 
herunder data om tab som følge af negative 
klimapåvirkninger, hvis sådanne foreligger 
samt

c) europæiske og globale statistikker 
og data, herunder data om store 
emissionslandes resultater samt tab som 
følge af negative klimapåvirkninger, hvis 
sådanne foreligger

Or. en

Ændringsforslag 957
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) europæiske statistikker og data, 
herunder data om tab som følge af negative 
klimapåvirkninger, hvis sådanne foreligger 
samt

c) europæiske statistikker og data, 
herunder data om tab for miljøet og for 
tidlige dødsfald som følge af negative 
klimapåvirkninger, hvis sådanne foreligger 
samt

Or. en
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Ændringsforslag 958
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) europæiske statistikker og data, 
herunder data om tab som følge af negative 
klimapåvirkninger, hvis sådanne foreligger 
samt

c) europæiske statistikker og data, 
herunder data om konstaterede og 
forventede tab som følge af negative 
klimapåvirkninger, hvis sådanne foreligger 
samt

Or. en

Ændringsforslag 959
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPBES, og

d) det bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige bevismateriale samt de 
seneste rapporter fra IPCC med undtagelse 
af modeller baseret på RCP8.5-scenariet 
eller det værst tænkelige scenarie, og

Or. it

Ændringsforslag 960
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC samt

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og en 
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omfattende socioøkonomisk og 
sektorbaseret konsekvensanalyse samt

Or. en

Ændringsforslag 961
Mairead McGuinness, Christian Doleschal, Norbert Lins, Pernille Weiss, Franc Bogovič, 
Roberta Metsola, Jessica Polfjärd, Hildegard Bentele, Dolors Montserrat, Esther de 
Lange

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC samt

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og nationale 
klimarådgivningsorganer samt

Or. en

Ændringsforslag 962
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC samt

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC, UNEP, 
IPBES og ECCC samt

Or. en

Ændringsforslag 963
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC samt

d) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC samt

Or. en

Ændringsforslag 964
Agnès Evren

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC. 

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og IPBES, 
og

Or. fr

Ændringsforslag 965
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC samt

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og IPBES 
samt

Or. en

Ændringsforslag 966
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't 
Veld, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC samt

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og IPBES 
samt

Or. en

Ændringsforslag 967
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC samt

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og IPBES 
samt

Or. en

Ændringsforslag 968
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC samt

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige rådgivning samt

Or. en
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Ændringsforslag 969
Rob Rooken

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC samt

d) den seneste, ajourførte og 
uafhængige videnskabelige dokumentation

Or. en

Ændringsforslag 970
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuelle supplerende 
oplysninger om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, herunder, under 
forudsætning af tilgængelighed, 
investeringer i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2020/… 
[klassificeringsforordningen].

udgår

Or. it

Ændringsforslag 971
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuelle supplerende oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 

e) eventuelle supplerende oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens, 
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medlemsstaternes side, herunder, under 
forudsætning af tilgængelighed, 
investeringer i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2020/… 
[klassificeringsforordningen].

medlemsstaternes og regioner med 
lovgivningsbeføjelser vedrørende 
klimaændringer og miljøpolitiks side, 
herunder, under forudsætning af 
tilgængelighed, investeringer i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen].

Or. en

Ændringsforslag 972
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuelle supplerende oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, herunder, under 
forudsætning af tilgængelighed, 
investeringer i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2020/… 
[klassificeringsforordningen].

e) eventuelle supplerende oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side

Or. en

Ændringsforslag 973
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) tæt samarbejde med 
medlemsstaterne

Or. en
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Ændringsforslag 974
Pernille Weiss

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen støtter 
medlemsstaternes bestræbelser i nationale 
klimarådgivningsorganer og fremmer 
oprettelsen af et "europæisk 
klimarådgivningsforum" på EU-plan. 
Kommissionen foreslår en ramme, der 
letter indførelsen af en sådan struktur, og 
insisterer på nødvendigheden af en stærk 
mellemstatslig tilgang, der er knyttet til 
Rådet for Den Europæiske Union. 
Kommissionen sørger for, at et europæisk 
klimarådgivningsforum letter 
kvalificerede input til 
beslutningsprocesserne i Unionen, som 
ikke kun består af henstillinger om 
kulstofreduktioner, men også økonomiske 
henstillinger for at sikre Unionens 
konkurrenceevne, og hvordan Unionen 
kan presse tredjelande til at nedbringe 
deres kulstofemissioner på globalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 975
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Europæiske Miljøagentur bistår 
Kommissionen ved udarbejdelsen af den i 
artikel 5 og 6 omhandlede vurdering i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

2. Det Europæiske Miljøagentur, Det 
Fælles Forskningscenter og gruppen på 
højt plan om mekanismen for 
videnskabelig rådgivning bistår 
Kommissionen ved udarbejdelsen af den i 
artikel 5 og 6 omhandlede vurdering i 
overensstemmelse med sit arbejdsprogram.
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Or. es

Ændringsforslag 976
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Europæiske Miljøagentur bistår 
Kommissionen ved udarbejdelsen af den i 
artikel 5 og 6 omhandlede vurdering i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

2. Det Europæiske Miljøagentur bistår 
Kommissionen ved udarbejdelsen af den i 
artikel 5 og 6 omhandlede vurdering i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram. EEA's budget og 
personale forøges tilsvarende.

Or. en

Ændringsforslag 977
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest i juni 2021 vedtager 
Kommissionen en ajourført 
sporingsmetodologi til at overvåge og 
indberette tendenser vedrørende 
kapitalstrømme i retning af bæredygtige 
investeringer i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets 
klassificeringsforordning (EU) 2020 /… 
[klassificeringsforordningen]1a.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om fastlæggelse af en ramme 
til fremme af bæredygtige investeringer og 
om ændring af forordning (EU) 
2019/2088 (EUT L ...). 



AM\1206394DA.docx 533/613 PE652.555v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 978
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Det Europæiske Netværk om 

Klimaændringer
1. Senest den 31. december 2021 opretter 
Kommissionen Det Europæiske Netværk 
om Klimaændringer (EUnCC), et 
uafhængigt videnskabeligt rådgivende 
panel om klimaændringer bestående af 
videnskabsfolk, der udvælges på grundlag 
af deres ekspertise inden for 
klimaændringer og efter forslag fra 
regioner, sammenslutninger af regioner 
eller lokale enheder.
2. Kommissionen sikrer, at 
styringsstrukturen i EUnCC garanterer 
dets videnskabelige uafhængighed, 
herunder af EU-institutioner og regionale 
institutioner.
3. Det relevante udvalg i Europa-
Parlamentet udarbejder en udtalelse 
vedrørende udnævnelser til EUnCC 
udelukkende baseret på EUnCC-
medlemmernes videnskabelige 
uafhængighed.
4. EUnCC overvåger reduktionerne af 
drivhusgasemissioner i Unionen, 
medlemsstaterne og regionerne under 
hensyntagen til Unionens kulstofbudget, 
jf. artikel 3.
5. EUnCC vurderer konsekvensen af de 
indførte foranstaltninger og fremskridt 
med henblik på opnåelse af 
klimaneutralitet senest i 2050.
6. EUnCC aflægger årligt rapport om sine 
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resultater i henhold til stk. 3 til 
Kommissionen og til det relevante udvalg 
i Europa-Parlamentet. EUnCC garanterer 
fuld åbenhed over for offentligheden og 
stiller sine oplysninger til rådighed på alle 
medlemsstaternes officielle sprog.

Or. en

Ændringsforslag 979
Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
EU-støtte

1. Unionen yder økonomisk støtte til 
opnåelse af klimaneutralitet i Unionen 
inden 2050.
2. Unionens bistand ydes gennem 
Unionens flerårige finansielle ramme og 
gennemføres i henhold til forordning 
(EU) …/…1a [forordningen om fælles 
bestemmelser, 
2018/0196(COD)], forordning (EU) 
.../…1b [forordning om oprettelse af 
Fonden for Retfærdig Omstilling, 
2020/0006(COD)] og andre retsakter til 
gennemførelse af EU's budget. 
3. Som led i vurderingen af kollektive 
fremskridt, som alle medlemsstaterne har 
gjort, som fastsat i artikel 5, stk. 1, og af 
de nationale foranstaltninger som fastsat i 
artikel 6, vurderer Kommissionen 
effektiviteten af gennemførelsen af EU-
støtten til opnåelse af målet om 
klimaneutralitet som fastsat i artikel 2, 
stk. 1.
4. Fordelingen af EU's midler som 
omhandlet i stk. 2 mellem 
medlemsstaterne for at afhjælpe de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
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virkninger af omstillingen til 
klimaneutralitet baseres på og kan gøres 
betinget af medlemsstatens evne til at 
anvende denne finansiering effektivt.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) .../... om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og 
om finansielle regler for nævnte fonde og 
for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden 
for Intern Sikkerhed og instrumentet for 
grænseforvaltning og visa (EUT L).
1b Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) .../... om oprettelse af 
Fonden for Retfærdig Omstilling (EUT L 
...).

Or. en

Ændringsforslag 980
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Jessica Polfjärd, Norbert Lins, Pernille Weiss, 
Franc Bogovič, Christian Doleschal, Hildegard Bentele, Esther de Lange, Dolors 
Montserrat

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Medlemsstaternes 

klimarådgivningsorganer og Det 
Europæiske Klimarådgivningsforum

1. Senest den 1. januar 2022 opretter 
medlemsstaterne et nationalt 
klimarådgivningsorgan på deres område.
2. Senest den 1. januar 2025 opretter 
Kommissionen i samarbejde med de 
nationale klimarådgivningsorganer et 
Europæisk Klimarådgivningsforum 
("Forummet"), der leverer uafhængig 



PE652.555v01-00 536/613 AM\1206394DA.docx

DA

videnskabelig rådgivning til EU og EEA.
3. Afhængig af emneområdet deltager ét 
medlem fra hvert af de nationale 
klimarådgivningsorganer i Forummet.
4. Forummet aflægger hvert år rapport 
om reduktion og optag af 
drivhusgasemissioner og EU's kollektive 
fremskridt mod målet om 
kulstofneutralitet. Det identificerer også 
foranstaltninger og muligheder, der kan 
reducere emissionerne og øge optaget.
5. Disse gennemførelsesrapporter gøres 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 981
Silvia Modig

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlig deltagelse Offentlig deltagelse, adgang til klage og 
domstolsprøvelse og åbenhed

Or. en

Ændringsforslag 982
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlig deltagelse Offentlig deltagelse, adgang til klage og 
domstolsprøvelse og åbenhed

Or. en
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Ændringsforslag 983
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlig deltagelse Offentlig deltagelse og adgang til klage og 
domstolsprøvelse

Or. en

Ændringsforslag 984
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlig deltagelse Offentlig deltagelse og gennemsigtighed

Or. en

Ændringsforslag 985
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 

Medlemsstaterne kan samarbejde med alle 
dele af samfundet og sætte dem i stand til 
at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimarobust samfund.
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foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover 
kan Kommissionen også trække på de 
klima- og energidialoger på flere 
niveauer, som medlemsstaterne har 
etableret i overensstemmelse med artikel 
11 i forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 986
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet, herunder lokale og 
regionale regeringer, og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et socialt retfærdigt og klimaneutralt 
samfund. Der skal skabes incitamenter til 
at gøre fremskridt hen imod vedtagelse af 
kvantificerede klimamål i alle dele af 
samfundet på EU-plan [og nationalt] plan 
gennem hensigtsmæssige aktive 
foranstaltninger, der tilskynder dem til at 
måle resultaterne af deres indsats i form 
af reduktion af drivhusgasemissioner. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.
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Or. en

Ændringsforslag 987
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i 
stand til at træffe foranstaltninger, der 
fører hen imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Med henblik på udveksling af bedste 
praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning, trækker 
Kommissionen på de dialoger på flere 
niveauer for et miljøvenligt og klimarobust 
samfund, som medlemsstaterne har 
etableret i overensstemmelse med artikel 
11 i forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 988
Rob Rooken

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 

Medlemsstaterne tilskyndes til at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører hen imod et 
klimarobust samfund. Medlemsstaterne 
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tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover 
kan Kommissionen også trække på de 
klima- og energidialoger på flere 
niveauer, som medlemsstaterne har 
etableret i overensstemmelse med artikel 
11 i forordning (EU) 2018/1999.

fremmer en inklusiv og tilgængelig proces 
på alle niveauer, herunder på nationalt, 
regionalt og lokalt plan, og med deltagelse 
af arbejdsmarkedets parter, uafhængige 
eksperter, borgerne og civilsamfundet med 
henblik på udveksling af bedste praksis og 
for at identificere 
klimatilpasningsforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 989
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører 
henimod et socialt retfærdigt, 
klimaneutralt samfund, herunder gennem 
den europæiske klimapagt, der er 
omhandlet i stk. 2. Kommissionen 
fremmer en inklusiv og tilgængelig proces 
på alle niveauer, herunder på nationalt, 
regionalt og lokalt plan, og med deltagelse 
af arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Or. en
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Ændringsforslag 990
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter og økonomiske 
partnere, borgerne, civilsamfundet samt 
repræsentanter for sektorer og brancher 
med henblik på udveksling af bedste 
praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 991
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 

Kommissionen og medlemsstaterne søger 
at samarbejde med alle dele af samfundet 
og sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører hen imod et 
klimaneutralt samfund. Kommissionen og 
medlemsstaterne fremmer en inklusiv, 
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herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

tilgængelig og gennemsigtig proces på alle 
niveauer, herunder på nationalt, regionalt 
og lokalt plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 992
Agnès Evren

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, repræsentanterne 
for lokale myndigheder, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Or. fr
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Ændringsforslag 993
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, den akademiske 
verden, erhvervslivet, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger og behov, der kan bidrage 
til at nå målene i denne forordning. 
Derudover kan Kommissionen også trække 
på de klima- og energidialoger på flere 
niveauer, som medlemsstaterne har 
etableret i overensstemmelse med artikel 
11 i forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 994
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et økonomisk levedygtigt og 
klimaneutralt samfund. Kommissionen 
fremmer en inklusiv og tilgængelig proces 
på alle niveauer, herunder på nationalt, 
regionalt og lokalt plan, og med deltagelse 
af arbejdsmarkedets parter, borgerne og 



PE652.555v01-00 544/613 AM\1206394DA.docx

DA

civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Begrundelse

I lyset af de massive negative virkninger af den igangværende covid-19-pandemi på Europas 
befolkning, økonomi og erhvervsliv bør alle relevante overvejelser og instrumenter sigte mod 
at yde den bedst mulige støtte til den europæiske økonomi og den europæiske befolkning for at 
opnå den nødvendige genopretning og overgangen til en lavemissionsøkonomi.

Ændringsforslag 995
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opfordrer desuden 
medlemsstaterne til på forhånd ved en 
folkeafstemning eller tilsvarende juridiske 
ordninger i henhold til de respektive 
forfatningsretlige systemer at høre 
befolkningen om de foreslåede 
foranstaltninger og frister for at nå målet 
om klimaneutralitet med henblik på at 
sikre den størst mulige demokratiske 
kontrol.

Or. it

Ændringsforslag 996
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen etablerer en europæisk 
klimapagt med det formål at engagere 
borgere på en åben og inddragende måde, 
arbejdsmarkedets parter og interessenter i 
udarbejdelsen af klimapolitikker på EU-
plan og fremme dialog og udbredelse af 
videnskabeligt baserede oplysninger om 
klimaændringer samt udveksling af bedste 
praksis for bæredygtig livsstil og 
klimainitiativer. For at øge den offentlige 
deltagelse sikrer Kommissionen den 
fuldstændige gennemførelse af 
Århuskonventionen og navnlig dens 
bestemmelser vedrørende 
gennemsigtighed, herunder offentlig 
deltagelse, informationsformidling og 
adgang til domstolene. I denne 
forbindelse offentliggør Kommissionen 
alle vurderinger, der indeholder 
miljøoplysninger på en hensigtsmæssig, 
rettidig og effektiv måde, der giver 
mulighed for input fra offentligheden, 
hvor det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 997
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med vedtagelsen og 
gennemførelsen af politikker, der er 
relevante for gennemførelsen af målet for 
denne forordning, handler de relevante 
EU-institutioner og medlemsstaterne for 
at beskytte disse politikker mod 
kommercielle og andre materielle 
interesser hos branchen for fossile 
brændstoffer. De relevante EU-
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institutioner og medlemsstaterne 
begrænser navnlig kontakter med 
branchen for fossile brændstoffer eller 
dem, der arbejder for at fremme dens 
interesser, og sikrer gennemsigtighed og 
ansvarlighed i de kontakter, der finder 
sted. Alle drøftelser mellem de relevante 
EU-institutioner og medlemsstaterne og 
branchen for fossile brændstoffer eller 
dem, der arbejder for at fremme dens 
interesser, betragtes som information 
vedrørende emissioner til miljøet, jf. 
artikel 6 i forordning (EF) nr. 1367/2006.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentets har erklæret en klima- og miljømæssig nødsituation. Vi skal sikre, at 
der udformes og gennemføres politikker for at reagere på denne nødsituation, der 
udelukkende har den offentlige interesse for øje. Derfor bør der indføres restriktioner på at 
repræsentere interesserne for branchen for fossile brændstoffer i lighed med dem, der er 
indført for tobaksindustrien. Dette ændringsforslag er baseret på bestemmelser, som alle 
medlemsstaterne har indført i forbindelse med WHO's rammekonvention om bekæmpelse af 
tobaksrygning.

Ændringsforslag 998
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår annullationssøgsmål i 
henhold til artikel 263 i traktaten anses 
fysiske personer for umiddelbart og 
individuelt at være berørt af:
a) forløbskurven for opnåelse af 
kulstofneutralitet, der vedtages i henhold 
til artikel 3, og har dermed ret til at 
anfægte lovligheden af enhver delegeret 
retsakt, der er vedtaget i henhold til, for 
EU-Domstolen
b) alle retsakter vedtaget af EU som følge 
af Kommissionens revision i henhold til 
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artikel 3, stk. 1, eller som svar på forslag 
fra Kommissionen i henhold til artikel 5, 
stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 999
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen er forpligtet til at nå de mål, der 
er fastsat i artikel 2, på en måde, der er i 
fuld overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1367/2006 1a, og forpligter sig dermed 
til at gennemføre alle dele af 
Århuskonventionen fuldt ud. I henhold til 
forordning (EF) nr. 1367/2006 
offentliggør Kommissionen alle 
vurderinger, der indeholder 
miljøoplysninger på en hensigtsmæssig, 
rettidig og effektiv måde, der giver 
mulighed for input fra offentligheden, 
hvor det er relevant.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. 
september 2006 om anvendelse af Århus-
konventionens bestemmelser om adgang 
til oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til 
klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet på Fællesskabets 
institutioner og organer (EUT L 264 af 
25.9.2006, s. 13).

Or. en

Begrundelse

Denne forordning skal fortolkes i lyset af Århuskonventionen og sikre adgang til klage og 
domstolsprøvelse i miljøspørgsmål.
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Ændringsforslag 1000
Silvia Modig

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen etablerer en europæisk 
klimapagt med det formål at engagere 
borgere, arbejdsmarkedets parter og 
interessenter i udarbejdelsen af 
klimapolitikker på EU-plan gennem en 
proces med demokratisk inddragelse. 
Klimapagten skal også fungere som et 
redskab til deling af videnskabeligt 
baserede oplysninger om klimaændringer 
og eksempler på bedste praksis 
vedrørende bæredygtig levevis og 
klimainitiativer.

Or. en

Ændringsforslag 1001
Jytte Guteland

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen etablerer en europæisk 
klimapagt med det formål at engagere 
borgere, arbejdsmarkedets parter og 
interessenter i udarbejdelsen af 
klimapolitikker på EU-plan og fremme 
dialog og udbredelse af videnskabeligt 
baserede oplysninger om klimaændringer 
og deres sociale og ligestillingsmæssige 
aspekter samt udveksling af bedste praksis 
for bæredygtig livsstil og klimainitiativer.

Or. en
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Ændringsforslag 1002
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen etablerer en europæisk 
klimapagt med det formål at engagere 
borgere, arbejdsmarkedets parter og 
interessenter i udarbejdelsen af 
klimapolitikker på EU-plan og fremme 
dialog og udbredelse af videnskabeligt 
baserede oplysninger om klimaændringer 
samt udveksling af bedste praksis for 
bæredygtig livsstil og klimainitiativer.

Or. en

Ændringsforslag 1003
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når de træffer foranstaltninger til 
opnåelse af målet om klimaneutralitet 
som fastsat i artikel 2, stk. 1, sikrer 
medlemsstaterne, at borgerne, 
civilsamfundet og arbejdsmarkedets 
parter informeres og høres gennem hele 
lovgivningsprocessen. I denne henseende 
arbejder medlemsstaterne på en 
gennemsigtig måde.

Or. en

Ændringsforslag 1004
Idoia Villanueva Ruiz, Silvia Modig, Manuel Bompard, Malin Björk

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-institutionerne og medlemsstaterne 
skal være uafhængige af ethvert pres fra 
lobbyister og fordømme enhver form for 
grønvaskning. De må ikke godkende, 
støtte eller danne partnerskaber med eller 
på nogen måde deltage i aktiviteter inden 
for branchen for fossile brændstoffer, der 
beskrives som miljømæssigt ansvarlige

Or. en

Ændringsforslag 1005
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en medlemsstat ikke overholder 
betingelserne i en henstilling fra 
Kommissionen i henhold til artikel 6, stk. 
2, sikrer medlemsstaterne, at private har 
adgang til de nationale domstole for at 
opnå domstolsprøvelse af den manglende 
indsats i henhold til Århuskonventionens 
krav om adgang til klage og 
domstolsprøvelse.

Or. en

Ændringsforslag 1006
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at private har 
adgang til de nationale domstole for at 
opnå domstolsprøvelse af medlemsstatens 
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manglende indsats eller mangel på 
fremskridt vedrørende målet for denne 
forordning i henhold til 
Århuskonventionens krav om adgang til 
klage og domstolsprøvelse.

Or. en

Begrundelse

Man kan kun sikre, at menneskerettighederne overholdes, og at medlemsstaterne har et reelt 
ansvar for at nå målet med denne forordning, ved at sikre, at domstolene tillægger private 
søgsmålskompetence og betragter dem som værende direkte berørt af denne forordning og 
foranstaltningerne med henblik på at nå dens mål.

Ændringsforslag 1007
Idoia Villanueva Ruiz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne 
beskytter deres miljøpolitikker, der har til 
formål at reducere emissioner i retning af 
kulstofneutralitet mod de kommercielle 
interesser hos branchen for fossile 
brændstoffer. Samarbejde med disse 
brancher sker kun, når det er nødvendigt, 
og det skal være gennemsigtigt og 
ansvarligt

Or. en

Ændringsforslag 1008
Idoia Villanueva Ruiz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne 
forbyder alle former for reklame, pr-
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aktiviteter og sponsorater for fossile 
brændstoffer, der gør reklame for deres 
produkter på enhver måde, der er forkert, 
misvisende eller vildledende, eller som 
efter al sandsynlighed vil skabe et 
fejlagtigt indtryk af dets kendetegn, 
miljøpåvirkning, virkninger, risici eller 
emissioner. De kræver ligeledes, at 
relevante statslige myndigheder får 
oplysninger om udgifter til reklame, pr-
aktiviteter og sponsorater, som endnu ikke 
er forbudt, der afholdes af branchen for 
fossile brændstoffer og af dem, der 
arbejder for at fremme dens interesser. 
Disse tal skal gøres offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 1009
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-institutionerne og medlemsstaterne 
har kun kontakt med repræsentanter for 
virksomheder, der er aktive i sektoren for 
fossile brændstoffer, i den udstrækning, 
det er strengt nødvendigt for at give dem 
mulighed for effektivt at regulere sektoren 
for fossile brændstoffer og dens 
aktiviteter. Kommissionen og 
medlemsstaterne offentliggør en liste over 
alle skriftlige udvekslinger med 
repræsentanter for sektoren for fossile 
brændstoffer og sikrer, at disse kontakter 
sker i fuld åbenhed, f.eks. ved offentlige 
høringer, offentlige meddelelser om 
kontakter og offentliggørelse af 
fuldstændige referater af disse kontakter 
til offentligheden.

Or. en
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Ændringsforslag 1010
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår annullationssøgsmål i 
henhold til artikel 263 TEUF anses 
fysiske personer for umiddelbart og 
individuelt at være berørt af:
a) forløbskurven for opnåelse af 
kulstofneutralitet, der vedtages i henhold 
til artikel 3, og har dermed ret til at 
anfægte lovligheden af enhver delegeret 
retsakt, der er vedtaget i henhold til 
artikel 9, for EU-Domstolen
b) alle retsakter vedtaget af Unionen som 
følge af Kommissionens revision i 
henhold til artikel 3, stk. 1, eller som svar 
på forslag fra Kommissionen i henhold til 
artikel 5, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Dette vedrører ikke en ændring af traktaterne, men om, hvordan domstolene i øjeblikket 
fortolker privates søgsmålskompetence, idet de naturligvis er direkte berørt af disse 
bestemmelser.

Ændringsforslag 1011
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at imødegå grønvaskning 
og i sidste ende gennemføre målene i 
denne forordning fremlægger 
Kommissionen senest i juni 2021 et 
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lovgivningsforslag for Europa-
Parlamentet og Rådet om indførelse af et 
forbud i hele EU mod reklame, 
sponsorater eller andre former for pr-
aktiviteter finansieret af virksomheder, 
der henter størstedelen af deres indtægter 
fra udvinding og levering af fossile 
brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 1012
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at aktiviteterne i 
alle private og offentlige banker og 
forsikringsselskaber er i 
overensstemmelse med artikel 2 og 3. 
Medlemsstaterne sikrer ligeledes fuld 
gennemsigtighed i disse aktiviteter og gør 
alle oplysninger tilgængelige for 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 1013
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Beskyttelse mod branchen for fossile 

brændstoffers interesser
1. I alle de forberedende faser og ved 
gennemførelsen af mål og 
foranstaltninger for at gennemføre 
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målene for denne forordning handler EU-
institutionerne og medlemsstaterne for at 
beskytte dem mod kommercielle og andre 
materielle interesser hos branchen for 
fossile brændstoffer.
2. EU-institutionerne, medlemsstaterne og 
alle offentlige myndigheder skal i deres 
kontakter med branchen for fossile 
brændstoffer eller enheder, der arbejder 
for at fremme dens interesser, være så 
gennemsigtige som mulig og kun have 
kontakt med branchen for fossile 
brændstoffer, når og i det omfang de 
anser det for strengt nødvendig for at give 
dem mulighed for at regulere denne 
branche og dens aktiviteter effektivt.
3. Når en EU-institution, en medlemsstat 
eller en offentlig myndighed anser 
kontakter med branchen for fossile 
brændstoffer for at være strengt 
nødvendige, sikrer de, at denne kontakt 
sker så gennemsigtigt som muligt og gør 
på forhånd en skriftlig begrundelse for 
kontrakten let tilgængelig for 
offentligheden. 
4. EU-institutionerne, medlemsstaterne og 
offentlige myndigheder må ikke 
godkende, støtte eller danne 
partnerskaber med eller på nogen måde 
deltage i aktiviteter inden for eller 
aktiviteter vedrørende branchen for 
fossile brændstoffer.
5. Senest den 30. september 2021 forbyder 
medlemsstaterne enhver form for 
reklame, pr-aktiviteter og sponsorater, der 
fremmer branchen for fossile 
brændstoffer, dens produkter og dermed 
forbundne aktiviteter.
6. Senest den 30. juni 2021 udarbejder 
medlemsstaterne nationale strategier for 
udfasning af støtte til alle fossile 
brændstoffer, herunder indirekte støtte og 
kapacitetsmekanismer, senest i 2025.

Or. en
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Begrundelse

Vi er nødt til at tale om elefanten i rummet – branchen for fossile brændstoffer. Vi må 
insistere på den størst mulige integritet for denne lov og dens gennemførelse. Vi foreslår en 
udfasning af offentlig støtte til branchen og dens aktiviteter, sikring af gennemsigtighed og 
offentlig bevidsthed om nødvendige kontakter mellem offentlige myndigheder og branchen og 
et stop for reklamer fra branchen for fossile brændstoffer.

Ændringsforslag 1014
Petar Vitanov

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Netværk af nationale 
forbindelsesofficerer

1. Kommissionen opretter et netværk af 
nationale forbindelsesofficerer bestående 
af repræsentanter for alle 
medlemsstaterne (nationale 
forbindelsesofficerer). Hver medlemsstat 
udpeger én repræsentant til netværket af 
nationale forbindelsesofficerer. Møderne i 
netværket af nationale 
forbindelsesofficerer kan afholdes i 
forskellige ekspertsammensætninger. 
2. Netværket af nationale 
forbindelsesofficerer skal navnlig fremme 
udvekslingen af oplysninger mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne og 
støtte Kommissionen i formidlingen af 
dets aktiviteter, resultater og henstillinger 
til de relevante interessenter i hele 
Unionen. 
3. Nationale forbindelsesofficerer 
fungerer som et kontaktpunkt på nationalt 
plan for at lette samarbejdet mellem 
Kommissionen og nationale eksperter som 
led i gennemførelsen af alle 
foranstaltninger, der skal sikre 
klimaneutralitet. 
4. Mens nationale forbindelsesofficerer 
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skal arbejde tæt sammen med 
repræsentanterne for platformen for 
retfærdig omstilling i deres respektive 
medlemsstater, må det arbejde, som 
netværket af nationale 
forbindelsesofficerer selv udfører, ikke 
overlappe hverken platformen for 
retfærdig omstillings eller andre EU-foras 
arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 1015
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Adgang til klage og domstolsprøvelse

1. Når en medlemsstat ikke overholder 
betingelserne i en henstilling fra 
Kommissionen i henhold til artikel 6, stk. 
2, i denne forordning, har private adgang 
til de nationale domstole for at opnå 
domstolsprøvelse af den manglende 
indsats i henhold til Århuskonventionens 
krav om adgang til klage og 
domstolsprøvelse.
2. For så vidt angår annullationssøgsmål i 
henhold til artikel 263 TEUF anses 
fysiske personer for umiddelbart og 
individuelt at være berørt af enhver 
handling udført af Unionen eller 
medlemsstaterne til gennemførelse af 
Unionens klimamål som fastsat i artikel 2 
i denne forordning eller af enhver 
efterfølgende revision af disse i henhold 
til artikel 9a, hvis de påvirkes direkte og 
alvorligt af virkningerne af 
klimaændringer som følge af sådanne 
handlinger eller undladelser af samme. 
De har søgsmålskompetence til at anfægte 
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lovligheden af disse handlinger eller 
undladelser af samme ved EU-Domstolen.

Or. en

Ændringsforslag 1016
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Adgang til klage og domstolsprøvelse

1. For så vidt angår annullationssøgsmål i 
henhold til artikel 263 i traktaten anses 
fysiske personer for umiddelbart og 
individuelt at være berørt af:
a) kursen til opnåelse af kulstofneutralitet 
i henhold til artikel 3 og ved EU-
Domstolen
b) alle retsakter vedtaget af EU som følge 
af Kommissionens revision i henhold til 
artikel 3, stk. 1, eller som svar på forslag 
fra Kommissionen i henhold til artikel 5, 
stk. 4.
2. Når en medlemsstat ikke overholder 
betingelserne i en henstilling fra 
Kommissionen i henhold til artikel 6, stk. 
2, sikrer medlemsstaterne, at private har 
adgang til de nationale domstole for at 
opnå domstolsprøvelse af den manglende 
indsats i henhold til Århuskonventionens 
krav om adgang til klage og 
domstolsprøvelse.

Or. en

Ændringsforslag 1017
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini
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Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
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Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1018
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
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medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1019
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].
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3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1020
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Forslag til forordning
Artikel 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
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denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1021
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
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aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1022
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
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Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1023
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
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måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1024
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
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5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1025
Mairead McGuinness, Christian Doleschal, Franc Bogovič, Alexander Bernhuber, 
Norbert Lins, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Edina Tóth, Hildegard Bentele, Peter 
Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
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bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1026
Agnès Evren

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
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Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den [...]. [datoen for denne 
forordnings ikrafttræden].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
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Rådets initiativ.

Or. fr

Ændringsforslag 1027
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i artikel 3, 
stk. 1, tillægges Kommissionen for en 
periode på tre år fra …*. (datoen for 
denne forordnings ikrafttræden).
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
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Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. es

Ændringsforslag 1028
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den [...].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
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Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. it

Ændringsforslag 1029
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9 Udøvelse af de delegerede 
beføjelser

9 Principper for delegerede 
beføjelser

Or. en
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Ændringsforslag 1030
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter finder ikke anvendelse her, 
eftersom væsentlige bestemmelser i 
henhold til artikel 290, stk. 1, i TEUF ikke 
kan være omfattet af delegation.

Or. en

Ændringsforslag 1031
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.

1. Beføjelsen til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, jf. artikel 
3, stk. 1, tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 1032
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 

udgår
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Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].

Or. en

Ændringsforslag 1033
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].

2. Beføjelsen til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, jf. artikel 
3, stk. 1, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra ... [OP: [datoen for 
denne forordnings ikrafttrædelse].

Or. en

Ændringsforslag 1034
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 1035
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de nærmere 
bestemte gennemførelsesforanstaltninger, 
der er angivet i den pågældende afgørelse, 
til ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 1036
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1037
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen Europa-
Parlamentet og eksperter, som specifikt 
vedrører området klimavidenskab er 
udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Eksperter er en bred betegnelse. Vi har brug for videnskabsfolk, der kan levere oplysninger til 
denne kurs.

Ændringsforslag 1038
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, 
i overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

4. Inden vedtagelsen af 
gennemførelsesforanstaltninger hører 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
eksperter, som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 1039
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Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen Europa-
Parlamentet og eksperter, som er udpeget 
af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 1040
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1041
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

5. Så snart Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger, giver den 
samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet 
meddelelse herom.
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Or. en

Ændringsforslag 1042
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 3 træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1043
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

6. Gennemførelsesforanstaltninger 
vedtaget i henhold til artikel 3 træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
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forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1044
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Revision

Kommissionen foretager seks måneder 
efter den globale statusopgørelse som 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen en 
revision af alle denne forordnings 
elementer i lyset af den bedste 
tilgængelige og nyeste videnskabelige 
dokumentation, herunder de nyeste 
resultater og henstillinger fra IPCC og 
ECCC, den internationale udvikling og de 
bestræbelser, der er gjort for at nå de 
langsigtede mål i Parisaftalen, og sikre, at 
temperaturmålene deri nås, navnlig målet 
om at begrænse temperaturstigningen til 
1,5 °C over det førindustrielle niveau i 
henhold til et lighedsprincip, og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt 
ledsaget af lovgivningsforslag.

Or. en

Ændringsforslag 1045
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 9a
Revision

Kommissionen foretager seks måneder 
efter den globale statusopgørelse som 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen en 
revision af alle denne forordnings 
elementer i lyset af den bedste 
tilgængelige og nyeste videnskabelige 
dokumentation, den internationale 
udvikling og de bestræbelser, der er gjort 
for at nå de langsigtede mål i 
Parisaftalen, og sikre, at 
temperaturmålene deri nås, navnlig målet 
om at begrænse temperaturstigningen til 
2 °C over det førindustrielle niveau og 
fortsætte bestræbelserne på at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C, og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt 
ledsaget af lovgivningsforslag.

Or. en

Ændringsforslag 1046
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Revision

Kommissionen foretager seks måneder 
efter den globale statusopgørelse som 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen en 
revision af alle denne forordnings 
elementer i lyset af den bedste 
tilgængelige og nyeste videnskabelige 
dokumentation, den internationale 
udvikling og de bestræbelser, der er gjort 
for at nå de langsigtede mål i 
Parisaftalen, og sikre, at 
temperaturmålene deri nås, navnlig målet 
om at begrænse temperaturstigningen til 
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1,5 °C over det førindustrielle niveau, og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt 
ledsaget af lovgivningsforslag.

Or. en

Ændringsforslag 1047
Mairead McGuinness, Christian Doleschal, Norbert Lins, Franc Bogovič, Roberta 
Metsola, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Christophe Hansen, Stanislav 
Polčák, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Revisionsklausul

Kommissionen foretager seks måneder 
efter den globale statusopgørelse som 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen en 
revision af alle denne forordnings 
elementer i lyset af de i artikel 3, stk. 3, 
fastsatte kriterier for at nå de målet i 
Parisaftalen om at begrænse stigningen i 
den globale gennemsnitstemperatur til et 
godt stykke under 2 °C i forhold til det 
førindustrielle niveau og til at fortsætte 
bestræbelserne på at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C i forhold 
til det førindustrielle niveau og forelægger 
om nødvendigt lovgivningsforslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 1048
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 10
Forordning (EU) nr. 2018/1999
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Artikel 1, 2, 3, 8, 11 og 15 Bilag I og VI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1049
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af strategier og 
foranstaltninger med det formål at nå 
Unionens mål om klimaneutralitet, som er 
fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"] og målsætningerne og 
målene for energiunionen samt for den 
første tiårige periode fra 2021 til 2030, 
navnlig Unionens 2030-mål for energi og 
klima"

a) gennemførelse af strategier og 
foranstaltninger med det formål at nå 
målsætningerne og målene for 
energiunionen og de langsigtede mål for 
Unionens forpligtelser vedrørende 
drivhusgasemissioner i overensstemmelse 
med Parisaftalen, navnlig Unionens 
klimamål, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"] samt for 
den første tiårige periode fra 2021 til 2030, 
navnlig Unionens 2030-mål for energi og 
klima

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget genindsætter den oprindelige ordlyd i artikel 1, stk. 1, litra a), i 
forordningen om forvaltning og tilføjer blot en henvisning til Unionens klimamål som fastsat i 
artikel 2 i klimaloven.

Ændringsforslag 1050
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2018/1999
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Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af strategier og 
foranstaltninger med det formål at nå 
Unionens mål om klimaneutralitet, som er 
fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"] og målsætningerne og 
målene for energiunionen samt for den 
første tiårige periode fra 2021 til 2030, 
navnlig Unionens 2030-mål for energi og 
klima"

a) gennemførelse af strategier og 
foranstaltninger med det formål at opfylde 
Unionens forpligtelser om at bidrage til 
temperaturmålene i Parisaftalen gennem 
de mål, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"] og 
målsætningerne og målene for 
energiunionen samt for den første tiårige 
periode fra 2021 til 2030, navnlig 
Unionens 2030-mål for energi og klima"

Or. en

Begrundelse

Denne tekst erstatter Parisaftalen. Vi er nødt til at bevare den, hvis vi ønsker, at klimaloven 
skal være i fuld overensstemmelse med Parisaftalen.

Ændringsforslag 1051
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af strategier og 
foranstaltninger med det formål at nå 
Unionens mål om klimaneutralitet, som er 
fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"] og målsætningerne og 
målene for energiunionen samt for den 
første tiårige periode fra 2021 til 2030, 
navnlig Unionens 2030-mål for energi og 
klima

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 1052
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Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "fremskrivninger": prognoser over 
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
kilder og optag gennem dræn eller over 
udviklinger i energisystemet, der som 
minimum omfatter kvantitative estimater 
for en sekvens af seks fremtidige år, der 
ender på 0 eller 5, umiddelbart efter 
rapporteringsåret

7) "fremskrivninger": prognoser over 
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
kilder og optag gennem naturlige dræn 
eller over udviklinger i energisystemet, der 
som minimum omfatter kvantitative 
estimater for en sekvens af fire fremtidige 
år, der ender på 0 eller 5, umiddelbart efter 
rapporteringsåret

Or. en

Ændringsforslag 1053
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "fremskrivninger": prognoser over 
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
kilder og optag gennem dræn eller over 
udviklinger i energisystemet, der som 
minimum omfatter kvantitative estimater 
for en sekvens af seks fremtidige år, der 
ender på 0 eller 5, umiddelbart efter 
rapporteringsåret"

7) "fremskrivninger": prognoser over 
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
kilder og optag gennem dræn eller over 
udviklinger i energisystemet, der som 
minimum omfatter kvantitative estimater 
for en sekvens af fire fremtidige år, der 
ender på 0 eller 5, umiddelbart efter 
rapporteringsåret

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter definitionen af "fremskrivninger", som medlovgiverne 
allerede blev enige om inden for rammerne af forordningen om forvaltning.
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Ændringsforslag 1054
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 2 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 2, nr. 11, affattes således:
"(11) "Unionens 2030-mål for energi og 
klima": EU-dækkende bindende mål om 
nationale reduktioner af 
drivhusgasemissioner i hele økonomien, 
som skal nås inden 2030, jf. artikel 2, stk. 
3, i forordning …/... ["klimaloven], 
bindende mål på EU-plan for den 
vedvarende energis andel af forbruget i 
EU i 2030 i henhold til artikel 3, stk. 1, i 
direktiv (EU) 2018/2001, overordnede mål 
på EU-plan for forbedring af 
energieffektivitet i 2030 i henhold til 
artikel 1, stk. 1, i direktiv 2012/27/EU, og 
målet om 15 % 
elektricitetssammenkobling i 2030,"

Or. en

Ændringsforslag 1055
Sylwia Spurek

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 2 – nr. 63 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 2, litra b), indsættes som 
nr. 63):
"den berørte offentlighed": den del af 
offentligheden, som er berørt af, kan blive 
berørt af eller har en interesse i de 
beslutningsprocedurer på miljøområdet, 
der er nævnt i kapitel 2 og 3. Med henblik 
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på denne definition anses ikke-statslige 
organisationer, der arbejder for at 
fremme miljøbeskyttelse, og som opfylder 
alle krav efter national lovgivning, for at 
have en interesse"

Or. en

Ændringsforslag 1056
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en vurdering af virkningerne af de 
planlagte politikker og foranstaltninger 
med hensyn til at opfylde de i litra b) 
omhandlede målsætninger, herunder deres 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], de 
langsigtede målsætninger om reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
Parisaftalen og de langsigtede strategier 
som omhandlet i artikel 15

f) en vurdering af virkningerne af de 
planlagte politikker og foranstaltninger og 
deres virkninger for samfundet og 
økonomien, navnlig for kampen mod 
energifattigdom, med hensyn til at opfylde 
de i litra b) omhandlede målsætninger, 
herunder deres overensstemmelse med 
Unionens mål om klimaneutralitet, som er 
fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], de langsigtede 
målsætninger om reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
Parisaftalen og de langsigtede strategier 
som omhandlet i artikel 15

Or. en

Ændringsforslag 1057
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 3 – stk. 2 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en vurdering af virkningerne af de 
planlagte politikker og foranstaltninger 
med hensyn til at opfylde de i litra b) 
omhandlede målsætninger, herunder deres 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], de 
langsigtede målsætninger om reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
Parisaftalen og de langsigtede strategier 
som omhandlet i artikel 15"

f) "f) en vurdering af virkningerne af 
de planlagte politikker og foranstaltninger 
og deres virkninger for samfundet og 
økonomien med hensyn til at opfylde de i 
litra b) omhandlede målsætninger, 
herunder deres overensstemmelse med 
Unionens mål om klimaneutralitet, som er 
fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], de langsigtede 
målsætninger om reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
Parisaftalen og de langsigtede strategier 
som omhandlet i artikel 15

Or. en

Ændringsforslag 1058
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en vurdering af virkningerne af de 
planlagte politikker og foranstaltninger 
med hensyn til at opfylde de i litra b) 
omhandlede målsætninger, herunder deres 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], de 
langsigtede målsætninger om reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
Parisaftalen og de langsigtede strategier 
som omhandlet i artikel 15"

f) en vurdering af virkningerne af de 
planlagte politikker og foranstaltninger 
med hensyn til at opfylde de i litra b) 
omhandlede målsætninger, herunder deres 
overensstemmelse med Unionens 
klimamål, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], de 
langsigtede målsætninger om reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
Parisaftalen og de langsigtede strategier 
som omhandlet i artikel 15

Or. en

Ændringsforslag 1059
Mick Wallace, Clare Daly
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en vurdering af virkningerne af de 
planlagte politikker og foranstaltninger 
med hensyn til at opfylde de i litra b) 
omhandlede målsætninger, herunder deres 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], de 
langsigtede målsætninger om reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
Parisaftalen og de langsigtede strategier 
som omhandlet i artikel 15"

f) en vurdering af virkningerne af de 
planlagte politikker og foranstaltninger 
med hensyn til at opfylde de i litra b) 
omhandlede målsætninger, herunder deres 
overensstemmelse med Unionens mål, som 
er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], de langsigtede 
målsætninger om reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
Parisaftalen og de langsigtede strategier 
som omhandlet i artikel 15

Or. en

Begrundelse

Vi indfører flere mål i klimaloven og går videre end klimaneutralitet.

Ændringsforslag 1060
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 4 – litra a – stk.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Artikel 4, litra a) nr. 1, affattes 
således:
"1) i forbindelse med 
drivhusgasemissioner og udtag og med 
henblik på at bidrage til at nå Unionens 
mål om klimaneutralitet, som er fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"]"

Or. en
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Ændringsforslag 1061
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) den måde, hvorpå eksisterende 
politikker og foranstaltninger og planlagte 
politikker og foranstaltninger bidrager til at 
nå Unionens mål om klimaneutralitet, som 
er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"]."

e) e) den måde, hvorpå eksisterende 
politikker og foranstaltninger og planlagte 
politikker og foranstaltninger bidrager til at 
nå Unionens klimamål, som er fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… ["klimaloven"].

Or. en

Ændringsforslag 1062
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) den måde, hvorpå eksisterende 
politikker og foranstaltninger og planlagte 
politikker og foranstaltninger bidrager til at 
nå Unionens mål om klimaneutralitet, som 
er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"]."

e) den måde, hvorpå eksisterende 
politikker og foranstaltninger og planlagte 
politikker og foranstaltninger bidrager til at 
nå Unionens mål, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"].

Or. en

Begrundelse

Vores ændringsforslag til klimaloven indfører en række mål og går videre end 
klimaneutralitet.

Ændringsforslag 1063
Michael Bloss
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klima- og energidialog på flere niveauer Klimaændringsdialog på flere niveauer og 
på tværs af sektorer

Or. en

Ændringsforslag 1064
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, investorer og andre relevante 
interessenter samt offentligheden aktivt 
kan involvere sig og drøfte gennemførelsen 
af Unionens mål om klimaneutralitet, som 
er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], de forskellige scenarier, 
der opstilles for energi- og klimapolitikken, 
herunder på lang sigt, og hvor de kan 
gennemgå opnåede fremskridt, medmindre 
de allerede råder over en struktur, der 
opfylder formålet. Integrerede nationale 
energi- og klimaplaner kan drøftes inden 
for rammerne af en sådan dialog."

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, den akademiske verden, 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet, 
investorer og andre relevante interessenter 
samt offentligheden aktivt kan involvere 
sig og drøfte gennemførelsen af Unionens 
mål om klimaneutralitet, som er fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… ["klimaloven"], 
de forskellige scenarier, der opstilles for 
energi- og klimapolitikken, herunder på 
lang sigt, og hvor de kan gennemgå 
opnåede fremskridt, medmindre de allerede 
råder over en struktur, der opfylder 
formålet. Integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, strategier for retfærdig 
omstilling og sektorspecifikke køreplaner 
og strategier kan drøftes inden for 
rammerne af en sådan dialog."

Or. en
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Ændringsforslag 1065
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, investorer og andre relevante 
interessenter samt offentligheden aktivt 
kan involvere sig og drøfte gennemførelsen 
af Unionens mål om klimaneutralitet, som 
er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], de forskellige scenarier, 
der opstilles for energi- og klimapolitikken, 
herunder på lang sigt, og hvor de kan 
gennemgå opnåede fremskridt, medmindre 
de allerede råder over en struktur, der 
opfylder formålet. Integrerede nationale 
energi- og klimaplaner kan drøftes inden 
for rammerne af en sådan dialog."

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, den akademiske verden, 
civilsamfundsorganisationer inklusive 
arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet 
inklusive SMV'er, investorer og andre 
relevante interessenter samt offentligheden 
aktivt kan involvere sig og drøfte 
gennemførelsen af Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], de 
forskellige scenarier, der opstilles for 
energi- og klimapolitikken, herunder på 
lang sigt, og hvor de kan gennemgå 
opnåede fremskridt, medmindre de allerede 
råder over en struktur, der opfylder 
formålet. Integrerede nationale energi- og 
klimaplaner bør drøftes inden for 
rammerne af en sådan dialog.

Or. en

Ændringsforslag 1066
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
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de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, investorer og andre 
relevante interessenter samt 
offentligheden aktivt kan involvere sig og 
drøfte gennemførelsen af Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], de 
forskellige scenarier, der opstilles for 
energi- og klimapolitikken, herunder på 
lang sigt, og hvor de kan gennemgå 
opnåede fremskridt, medmindre de allerede 
råder over en struktur, der opfylder 
formålet. Integrerede nationale energi- og 
klimaplaner kan drøftes inden for 
rammerne af en sådan dialog."

de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer 
samt offentligheden aktivt kan involvere 
sig og drøfte gennemførelsen af Unionens 
mål, som er fastsat i artikel 2 i forordning 
…/… ["klimaloven"], de forskellige 
scenarier, der opstilles for energi- og 
klimapolitikken, herunder på lang sigt, og 
hvor de kan gennemgå opnåede fremskridt, 
medmindre de allerede råder over en 
struktur, der opfylder formålet. Integrerede 
nationale energi- og klimaplaner kan 
drøftes inden for rammerne af en sådan 
dialog.

Or. en

Begrundelse

Vi kan ikke tillade, at industrien har privilegeret adgang til at forsøge af svække de 
integrerede nationale energi- og klimaplaner.

Ændringsforslag 1067
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, 
civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, investorer og andre relevante 
interessenter samt offentligheden aktivt 
kan involvere sig og drøfte gennemførelsen 
af Unionens mål om klimaneutralitet, som 
er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], de forskellige scenarier, 
der opstilles for energi- og klimapolitikken, 

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
investorer og andre relevante interessenter 
samt offentligheden aktivt kan involvere 
sig og drøfte gennemførelsen af Unionens 
mål om klimaneutralitet, som er fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… ["klimaloven"], 
de forskellige scenarier, der opstilles for 
energi- og klimapolitikken, herunder på 
lang sigt, og hvor de kan gennemgå 
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herunder på lang sigt, og hvor de kan 
gennemgå opnåede fremskridt, medmindre 
de allerede råder over en struktur, der 
opfylder formålet. Integrerede nationale 
energi- og klimaplaner kan drøftes inden 
for rammerne af en sådan dialog."

opnåede fremskridt, medmindre de allerede 
råder over en struktur, der opfylder 
formålet. Integrerede nationale energi- og 
klimaplaner kan drøftes inden for 
rammerne af en sådan dialog."

Or. it

Ændringsforslag 1068
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, investorer og andre relevante 
interessenter samt offentligheden aktivt 
kan involvere sig og drøfte 
gennemførelsen af Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 
i forordning …/… ["klimaloven"], de 
forskellige scenarier, der opstilles for 
energi- og klimapolitikken, herunder på 
lang sigt, og hvor de kan gennemgå 
opnåede fremskridt, medmindre de allerede 
råder over en struktur, der opfylder 
formålet. Integrerede nationale energi- og 
klimaplaner kan drøftes inden for 
rammerne af en sådan dialog."

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, investorer og andre relevante 
interessenter samt offentligheden aktivt 
kan involvere sig og drøfte de forskellige 
scenarier, der opstilles for energi- og 
klimapolitikken, herunder på lang sigt, og 
gennemgå opnåede fremskridt, herunder 
gennemførelsen af Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 
i forordning …/… ["klimaloven"], 
medmindre de allerede råder over en 
struktur, der opfylder dette formål. 
Integrerede nationale energi- og 
klimaplaner kan drøftes inden for 
rammerne af en sådan dialog.

Or. en

Ændringsforslag 1069
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5
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Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, investorer og andre relevante 
interessenter samt offentligheden aktivt 
kan involvere sig og drøfte 
gennemførelsen af Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], de 
forskellige scenarier, der opstilles for 
energi- og klimapolitikken, herunder på 
lang sigt, og hvor de kan gennemgå 
opnåede fremskridt, medmindre de allerede 
råder over en struktur, der opfylder 
formålet. Integrerede nationale energi- og 
klimaplaner kan drøftes inden for 
rammerne af en sådan dialog."

Hver medlemsstat etablerer en 
klimaændringsdialog på tværs af sektorer 
og på flere niveauer i henhold til de 
nationale regler, hvor lokale myndigheder, 
civilsamfundsorganisationer, erhvervslivet, 
investorer og andre relevante interessenter 
samt offentligheden aktivt kan involvere 
sig og drøfte forskellige scenarier, som er 
planlagt i de forskellige sektorer for 2030, 
2040, 2050 og derefter, med henblik på at 
nå Unionens klimamål, som er fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… ["klimaloven"], 
og hvor de kan gennemgå opnåede 
fremskridt, medmindre de allerede råder 
over en struktur, der opfylder formålet. 
Integrerede nationale energi- og 
klimaplaner kan drøftes inden for 
rammerne af en sådan dialog.

Or. en

Ændringsforslag 1070
Sylwia Spurek

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Følgende artikel 11a indsættes:
"Artikel 11a
1. Medlemsstaterne sikrer inden for 
rammerne af deres relevante nationale 
lovgivning, at medlemmerne af den 
berørte offentlighed: a) som har 
tilstrækkelig interesse, eller b) som gør 
gældende at en rettighed er krænket, når 
dette er en forudsætning i henhold til en 
medlemsstats forvaltningsretlige regler, 
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har adgang til prøvelse ved en domstol 
eller en anden uafhængig og upartisk 
instans, der er oprettet ved lov, for at 
anfægte den materielle eller processuelle 
lovlighed af afgørelser, handlinger eller 
undladelser, der er omfattet af artikel 10.
2. Medlemsstaterne afgør, på hvilket 
stadium der kan rejses indsigelse mod 
afgørelser, handlinger eller undladelser.
3. Medlemsstaterne fastsætter, hvad der 
forstås ved tilstrækkelig interesse og 
krænkelse af en rettighed, i 
overensstemmelse med målet om at give 
den berørte offentlighed vidtgående 
adgang til klage og domstolsprøvelse. Med 
henblik på stk. 1, litra a), anses den 
interesse, som enhver ikke-statslig 
organisation, jf. artikel 1, stk. 63, måtte 
have, for tilstrækkelig. I forbindelse med 
stk. 1, litra b), i nærværende artikel anses 
sådanne organisationer også for at have 
rettigheder, der kan krænkes.
4. Denne artikel udelukker ikke 
muligheden for at indgive en foreløbig 
klage til en administrativ myndighed og 
påvirker ikke kravet om, at de 
administrative klagemuligheder skal være 
udtømt, inden sagen kan påklages eller 
indbringes for domstolene, såfremt et 
sådant krav findes i den nationale 
lovgivning. Disse procedurer skal være 
fair, rimelige, betimelige og ikke 
uoverkommeligt dyre.
5. Med henblik på at gøre bestemmelserne 
i denne artikel mere effektive sikrer 
medlemsstaterne, at praktiske oplysninger 
om adgang til klage og domstolsprøvelse 
stilles til rådighed for offentligheden."

Or. en

Ændringsforslag 1071
Michael Bloss

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) opnå langsigtede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"]"

c) opnå langsigtede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne inden for alle 
sektorer af økonomien og forbedret optag 
gennem dræn i forbindelse med de 
nødvendige reduktioner ifølge Det 
Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer (IPCC) for at reducere 
Unionens drivhusgasemissioner på en 
omkostningseffektiv måde og øge optaget 
gennem dræn i bestræbelserne på at nå 
temperaturmålene i Parisaftalen og 
således opnå en balance mellem 
menneskeskabte emissioner fra kilder og 
optag af drivhusgasser gennem dræn 
inden for Unionen senest i 2040 og opnå 
negative emissioner derefter som fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… ["klimaloven"]

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget genindsætter den oprindelige ordlyd i artikel 1, stk. 1, litra a), i 
forordningen om forvaltning og tilføjer blot en henvisning til Unionens klimamål som fastsat i 
artikel 2 i klimaloven.

Ændringsforslag 1072
Anna Zalewska

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) opnå langsigtede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 

c) opnå langsigtede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
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forordning …/… ["klimaloven"] forordning …/… ["klimaloven"], på 
baggrund af de ifølge Det Mellemstatslige 
Panel om Klimaændringer (IPCC) 
nødvendige reduktioner, at reducere 
Unionens drivhusgasemissioner på en 
omkostningseffektiv måde og øge optaget 
gennem dræn i bestræbelserne på at nå 
temperaturmålene i Parisaftalen og 
således opnå en balance mellem 
menneskeskabte emissioner fra kilder og 
optag af drivhusgasser gennem dræn 
inden for Unionen så tidligt som muligt

Or. en

Ændringsforslag 1073
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "c) opnå langsigtede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"]"

c) opnå reduktioner af 
drivhusgasemissionerne på mellemlang og 
lang sigt og forbedret optag gennem dræn 
inden for alle sektorer i overensstemmelse 
med Unionens mål om klimaneutralitet, 
som er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"]

Or. en

Begrundelse

De langsigtede strategier skal også dreje sig om, hvilke mellemliggende reduktionsmål, der 
opfyldes. De er ikke bare nogle fjerne mål. Det er vigtigt med ansvarlige fremskridt i retning 
af målet.

Ændringsforslag 1074
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"c) opnå langsigtede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"]"

c) opnå langsigtede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne og forbedret optag 
gennem naturlige dræn inden for alle 
sektorer i overensstemmelse med Unionens 
mål om klimaneutralitet, som er fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… ["klimaloven"]

Or. en

Ændringsforslag 1075
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Bilag I – Del I – afsnit A – punkt 3.1.1. – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Politikker og foranstaltninger til 
opfyldelse af målet, som er fastsat i 
forordning (EU) 2018/842, som omhandlet 
i punkt 2.1.1, samt politikker og 
foranstaltninger til overholdelse af 
forordning (EU) 2018/841, omfattende alle 
centrale udledende sektorer og sektorer til 
forøgelse af optag, med et perspektiv på 
målet om klimaneutralitet, som er fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"]"

i) Politikker og foranstaltninger til 
opfyldelse af målet, som er fastsat i 
forordning (EU) 2018/842, som omhandlet 
i punkt 2.1.1, samt politikker og 
foranstaltninger til overholdelse af 
forordning (EU) 2018/841, omfattende alle 
centrale udledende sektorer og sektorer til 
forøgelse af optag, med et perspektiv på 
målene om klimaneutralitet, som er fastsat 
i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"]

Or. en

Ændringsforslag 1076
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning 2018/1999
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Bilag I – Del I – afsnit A – punkt 3.1.1. – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Politikker og foranstaltninger til 
opfyldelse af målet, som er fastsat i 
forordning (EU) 2018/842, som omhandlet 
i punkt 2.1.1, samt politikker og 
foranstaltninger til overholdelse af 
forordning (EU) 2018/841, omfattende alle 
centrale udledende sektorer og sektorer til 
forøgelse af optag, med et perspektiv på 
målet om klimaneutralitet, som er fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"]"

i) Politikker og foranstaltninger til 
opfyldelse af målet, som er fastsat i 
forordning (EU) 2018/842, som omhandlet 
i punkt 2.1.1, samt politikker og 
foranstaltninger til overholdelse af 
forordning (EU) 2018/841, omfattende alle 
centrale udledende sektorer og sektorer til 
forøgelse af optag, med et perspektiv på 
Unionens klimamål, som er fastsat i artikel 
2 i forordning …/… ["klimaloven"]

Or. en

Ændringsforslag 1077
Clare Daly, Mick Wallace

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EU) nr. 2019/1999
Bilag I – Del I – afsnit A – punkt 3.1.1. – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Politikker og foranstaltninger til 
opfyldelse af målet, som er fastsat i 
forordning (EU) 2018/842, som omhandlet 
i punkt 2.1.1, samt politikker og 
foranstaltninger til overholdelse af 
forordning (EU) 2018/841, omfattende alle 
centrale udledende sektorer og sektorer til 
forøgelse af optag, med et perspektiv på 
målet om klimaneutralitet, som er fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"]"

i) Politikker og foranstaltninger til 
opfyldelse af målet, som er fastsat i 
forordning (EU) 2018/842, som omhandlet 
i punkt 2.1.1, samt politikker og 
foranstaltninger til overholdelse af 
forordning (EU) 2018/841, omfattende alle 
centrale udledende sektorer og sektorer til 
forøgelse af optag, med et perspektiv på 
målene, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"]

Or. en

Begrundelse

Vi indfører mere end ét mål i klimaloven.
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Ændringsforslag 1078
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Bilag I – del I – afsnit B – punkt 5.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.5. Bidraget fra planlagte politikker og 
foranstaltninger til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"]"

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 1079
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning 2018/1999
Bilag I – del I – afsnit B – punkt 5.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.5. Bidraget fra planlagte politikker og 
foranstaltninger til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"]"

5,5. Bidraget fra planlagte politikker og 
foranstaltninger til at nå Unionens 
klimamål, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"]

Or. en

Ændringsforslag 1080
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EU) nr. 2019/1999
Bilag I – del I – afsnit B – punkt 5.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.5. Bidraget fra planlagte politikker og 5.5. Bidraget fra planlagte politikker og 
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foranstaltninger til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"]"

foranstaltninger til at nå Unionens mål, 
som er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"]

Or. en

Begrundelse

Vi indfører mere end ét mål i klimaloven.

Ændringsforslag 1081
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Bilag IV – punkt 2.1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) Punkt 2.1.1 i bilag IV affattes 
således:
"2.1.1. Forventede kumulative emissioner 
for perioden 2021-2050 med henblik på at 
bidrage til at opnå Unionens 
drivhusgasbudget som fastsat i artikel 2, 
stk. -1, i forordning…/... ["klimaloven]"

Or. en

Begrundelse

For at Unionens emissioner skal holde sig inden for drivhusgasbudgettet som fastsat i artikel 
2, stk. -1, skal medlemsstaterne fremlægge oplysninger om deres forventede kumulative 
drivhusgasemissioner for perioden 2021-2050.

Ændringsforslag 1082
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 7 b (ny)
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Bilag IV – punkt 2.1.2



PE652.555v01-00 604/613 AM\1206394DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b) Punkt 2.1.2 i bilag IV affattes 
således:
"2.1.2. Reduktionsmål for nationale 
indenlandske emissioner og emissioner 
fra hele økonomien 2030 og derefter, hvis 
disse foreligger, under hensyntagen til 
medlemsstaternes forpligtelser i henhold 
til artikel 2 i forordning…/... 
["klimaloven"]"

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal fremlægge oplysninger om deres planlagte kurs imod nulemission af 
drivhusgasser i senest 2040.

Ændringsforslag 1083
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 7 c (ny)
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Bilag IV – punkt 2.1.4. (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7c) I bilag IV tilføjes følgende punkt 
2.1.4:
"2.1.4. Planlagte forbedringer af udtag 
gennem naturlige dræn inden 2030, 2035, 
2040 og derefter under hensyntagen til 
medlemsstaternes forpligtelser i henhold 
til artikel 2 i forordning…/... 
["klimaloven"]"

Or. en

Ændringsforslag 1084
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Bilag VI – litra c – nr. viii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viii) en vurdering af, i hvilket omfang 
politikken eller foranstaltningen bidrager 
til at nå Unionens mål om klimaneutralitet, 
som er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], og til opfyldelsen af den 
langsigtede strategi, der er omhandlet i 
artikel 15".

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 1085
Michael Bloss

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 8
Forordning 2018/1999
Bilag VI – litra c – nr. viii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viii) en vurdering af, i hvilket omfang 
politikken eller foranstaltningen bidrager 
til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], og til 
opfyldelsen af den langsigtede strategi, der 
er omhandlet i artikel 15".

viii) en vurdering af, i hvilket omfang 
politikken eller foranstaltningen bidrager 
til at nå Unionens klimamål, som er fastsat 
i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], og til opfyldelsen af den 
langsigtede strategi, der er omhandlet i 
artikel 15".

Or. en

Ændringsforslag 1086
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Bilag VI – litra c – nr. viii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

viii) en vurdering af, i hvilket omfang 
politikken eller foranstaltningen bidrager 
til at nå Unionens mål om klimaneutralitet, 
som er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], og til opfyldelsen af den 
langsigtede strategi, der er omhandlet i 
artikel 15".

viii) en vurdering af, i hvilket omfang 
politikken eller foranstaltningen bidrager 
til at nå Unionens mål, som er fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… ["klimaloven"], 
og til opfyldelsen af den langsigtede 
strategi, der er omhandlet i artikel 15.

Or. en

Begrundelse

Vi indfører en række mål i klimaloven, som er mere vidtgående end neutralitet.

Ændringsforslag 1087
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Ændringer af forordning (EU) 2018/841

I forordning (EU) 2018/841 foretages 
følgende ændringer:
"1) Artikel 4 affattes således:
Forpligtelser:
For perioderne fra 2021-2025 og fra 
2026-2030 sikrer de enkelte 
medlemsstater under hensyntagen til 
fleksibiliteten i henhold til artikel 12 og 
13, at emissionerne ikke overstiger 
udtagene beregnet som summen af de 
samlede emissioner og de samlede udtag 
på dens områder inden for alle de i 
artikel 2 nævnte 
arealopgørelseskategorier under ét, og at 
balancen for perioden 2026-2030 er 
nettoudtag beregnet som summen af de 
samlede emissioner og samlede udtag på 
EU's område inden for alle 
arealopgørelseskategorier som opgjort i 
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overensstemmelse med denne forordning. 
Senest i december 2021 foreslår 
Kommissionen et ambitiøst mål for 
nettoudtag på både EU-plan og nationalt 
plan for perioden 2026-2030, navnlig på 
grundlag af det ikke-udnyttede potentiale 
for kulstoflagring, foreslåede EU-
programmer for kulstoflagring, Unionens 
mål for genopretning og streng beskyttelse 
som fastlagt i biodiversitetsstrategien frem 
til 2030 og foretager ændringer af denne 
forordning.
2) Artikel 5, stk. 4, affattes således:
4. Medlemsstaterne medtager enhver 
ændring i kulstoflageret af kulstofpuljer 
opført i bilag I, afsnit B, for hver 
arealopgørelseskategori i deres 
regnskaber. Medlemsstater kan vælge 
ikke at medtage ændringer i kulstoflagre 
af kulstofpuljer i deres regnskaber, 
forudsat kulstofpuljen ikke er en kilde. 
Denne mulighed for ikke at medtage 
ændringer i kulstoflagre i regnskaberne 
skal dog ikke finde anvendelse for 
kulstofpuljer fra overjordisk biomasse, 
organisk kulstof i jordbunden, dødt ved og 
høstede træprodukter i 
arealopgørelseskategorien forvaltede 
skovarealer.
3) Artikel 8, stk. 2, affattes således:
2. Hvis resultatet af den beregning, der er 
omhandlet i stk. 1, er negativt i forhold til 
en medlemsstats skovreferenceniveau, 
skal den pågældende medlemsstat 
medtage et samlet nettooptag, som højst 
svarer til 3,5 % af denne medlemsstats 
emissioner i dens basisår eller periode 
som anført i bilag III ganget med fem, i 
sit regnskab over forvaltede skovarealer. 
Nettooptag, der stammer fra kulstofpuljer 
af dødt ved og høstede træprodukter, 
undtagen kategorien papir som 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), og 
udtag af alle relevante kulstofpuljer, 
herunder organisk kulstof i jordbunden, i 
de områder, der er udpeget til at 
gennemføre Unionens mål for 
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genopretning og de strenge 
beskyttelsesmål i 
arealopgørelseskategorien forvaltede 
skovarealer, er ikke omfattet af denne 
begrænsning."

Or. en

Begrundelse

LULUCF-forordningen og RED II bør give mulighed for et højere ambitionsniveau, ajourført 
videnskab og nyligt vedtagne elementer af den grønne pagt (biodiversitetsstrategien). Vores 
arealanvendelsessektor kan ikke bare opfylde målet om "ingen nettodebit", og 
støtteordningerne i REDII bør ikke skabe incitamenter til skadelig praksis.

Ændringsforslag 1088
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10b
Ændringer af direktiv (EU) 2018/2001

I direktiv (EU) 2018/2001 foretages 
følgende ændringer:
1) Artikel 29, stk. 6, affattes således:
"Biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
og biomassebrændsler produceret af 
biomasse fra skove, som tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, første 
afsnit, litra a), b) og c), skal opfylde 
følgende kriterier for at minimere risikoen 
for, at der anvendes skovbiomasse fra 
ikkebæredygtig produktion:
a) brugen af biomasse er i 
overensstemmelse med princippet om 
kaskadeudnyttelse og respekterer 
affaldshierarkiet
b) biomassen er ikke stammetræ og hele 
træer, herunder i form af træpiller og 
træflis
c) den tid, der går med tilbagebetaling af 
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kulstofgæld ("carbon parity payback 
time"), for det pågældende brændstof er 
kortere end 20 år.
Når de i dette stykkes litra a), b) og c) 
omhandlede kriterier ikke er opfyldt, tages 
der ikke hensyn til biobrændstoffer, 
flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler produceret af 
biomasse fra skove til de i stk. 1, første 
afsnit, litra a), b) og c), omhandlede 
formål.
Biomasse fra lavskov med kort omdriftstid 
er ikke omfattet af kriterium b) som 
fastsat i første afsnit.
Medlemsstater med en højere andel af 
skovareal end 65 % kan i begrænset 
omfang anvende biobrændstoffer, 
flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler til de i stk. 1, første 
afsnit, litra a), b) og c), omhandlede 
formål, hvis biomassen fra skove er 
produceret på deres område."

Or. en

Begrundelse

LULUCF-forordningen og RED II bør give mulighed for et højere ambitionsniveau, ajourført 
videnskab og nyligt vedtagne elementer af den grønne pagt (biodiversitetsstrategien). Vores 
arealanvendelsessektor kan ikke bare opfylde målet om "ingen nettodebit", og 
støtteordningerne i RED II bør ikke skabe incitamenter til skadelig praksis.

Ændringsforslag 1089
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Ændringer af forordning (EU) 2018/842

I forordning (EU) 2018/842 foretages 
følgende ændringer:
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1) I artikel 5 tilføjes følgende stykker:
"5a. Ved alle transaktioner, der foretages 
i henhold til den i artikel 5, stk. 5, 
omhandlede bestemmelse, fastsættes den 
årlige mindstepris for tildeling af 
emissioner til 100 EUR pr. ton 
kuldioxidækvivalent.
5b. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle foranstaltninger, 
som de træffer i medfør af dette stykke, og 
meddeler inden marts måned 2025, at de 
har til hensigt at anvende bestemmelserne 
i artikel 5, stk. 5.
5c. Senest i juni 2025 vurderer 
Kommissionen for alle medlemsstaterne 
deres hensigt om at anvende 
bestemmelserne i artikel 5, stk. 5, og gør 
de budgetmæssige virkninger af 
anvendelsen af disse bestemmelser 
offentligt tilgængelig."

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at medlemsstaterne overholder deres nationale mål, og sikre fuld 
gennemsigtighed vedrørende midlerne og fleksibiliteten, som de bruger til dette, indføres der 
en fast pris på 100 EUR for overførsel af kvoter mellem medlemsstaterne. Kommissionen 
analyserer sådanne transaktioner og deres mulige virkninger – positive som negative – for 
medlemsstaternes budget og gør dem offentligt tilgængelige og underretter EU-semestret på 
grundlag af dette.

Ændringsforslag 1090
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Revision

Kommissionen foretager seks måneder 
efter den globale statusopgørelse som 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen en 
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revision af alle denne forordnings 
elementer i lyset af den bedste 
tilgængelige og nyeste videnskabelige 
dokumentation, den internationale 
udvikling og de bestræbelser, der er gjort 
for at nå de langsigtede mål i 
Parisaftalen, og sikre, at 
temperaturmålene deri nås uden at skyde 
over målet, navnlig målet om at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og forelægge en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, 
om nødvendigt ledsaget af 
lovgivningsforslag. 
Rapporten skal indeholde en vurdering af 
følgende:
a) denne forordnings overensstemmelse 
med forpligtelserne i Parisaftalen om at 
bidrage ligeligt til temperaturmålet på 
1,5 °C i Parisaftalen og behovet for at 
ajourføre denne forordning i lyset af den 
internationale udvikling og den bedste 
tilgængelige videnskab på dette område 
samt overensstemmelse med 
tilpasningsmålet i Parisaftalen
b) fremskridt med gennemførelsen af 
forordningen, herunder en tabel over 
medlemsstaternes fremskridt
c) denne forordnings potentielle bidrag til 
omstillingen til en cirkulær økonomi, 
herunder kortere og bæredygtige 
forbrugstendenser og reduktion af 
Unionens ressourcefodaftryk samt det 
eventuelle behov for at ændre denne 
forordning for at medtage målene heri
d) det ligelige bidrag, som denne 
forordning, når den gennemføres, yder til 
det globale syd i overensstemmelse med 
lighedsprincipperne i UNFCCC.

Or. en

Begrundelse

Vi støtter ordførerens idé om en revisionsartikel og mener, at det er ret vigtigt at sikre, at 
denne forordning tilpasses den internationale udvikling, når det er nødvendigt. Parisaftalen 
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indeholder temperaturmål (målet om at begrænse opvarmningen til 1,5), ikke overordnede 
mål (f.eks. EU's mål om emissionsreduktion i 2030). Der er også tilpasningsmålet i 
Parisaftalen, som vi ikke må glemme, og denne forordning skal også skabe en ramme for det.

Ændringsforslag 1091
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
EU's medlemsstater og Det Europæiske 
Råd opfordres til at foretage en ny 
vurdering af deres tidligere forpligtelser 
og konklusionerne fra Det Europæiske 
Råd i forbindelse med de såkaldte 
klimamål for 2030 og klimaneutralitet i 
2050, og om nødvendigt at tilpasse dem 
inden for en rimelig frist, således at de 
kan blive gennemført til gavn for 
borgerne, virksomhederne og miljøet uden 
at true eller sågar ødelægge hele brancher 
og millioner af arbejdspladser gennem 
urealistiske emissionsreduktioner på 
grundlag af ideologisk baserede modeller. 
På grundlag af eventuelle nye 
konklusioner fra Det Europæiske Råd i 
retning af en rationel miljøpolitik 
opfordres Kommissionen som næste 
myndighed til efterfølgende at fremsætte 
forslag om at ændre forordning (EU) 
2018/1999 i overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 1092
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 1093
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse fra 
den 1. januar 2031 med undtagelse af 
bestemmelserne i henhold til artikel 2, 
stk. 3 og 4.

Or. it

Ændringsforslag 1094
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning er bindende i alle 
enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. 
.

Or. en


