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Ändringsförslag 54
Rob Rooken, Alexandr Vondra, Hermann Tertsch

Förslag till förordning
–

Förslag om avvisning

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

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.

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

Förslag till förordning
–

Förslag om avvisning

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

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 
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strongest possible terms. This is especially true in view of such a far-reaching claim as the 
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.

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

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 5a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s Agenda 
2030 för hållbar utveckling och målen för 
hållbar utveckling, däribland mål 3, 
”Säkerställa att alla kan leva ett 
hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar”,

Or. en

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

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 5b (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av de dramatiska 
konsekvenser som luftföroreningar får för 
människors hälsa (400 000 förtida 
dödsfall per år enligt Europeiska 
miljöbyrån),

Or. en

Ändringsförslag 58
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari
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Förslag till förordning
Rubriken 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet och om ändring av 
förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk 
klimatlag)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om inrättande av en ram för en rationell 
miljöpolitik i coronakrisens kölvatten

(Ändringen från förordning till direktiv 
gäller hela texten. Om ändringen antas ska 
hela texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 59
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av det icke-officiella 
dokumentet och det rättsliga yttrandet 
från Europaparlamentets rättstjänst om 
utövandet av delegeringen av 
befogenheter,

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl -1 (nytt)



PE652.555v01-00 6/601 AM\1206394SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Coronakrisen har lett till ett 
globalt nödläge och en ekonomisk 
recession utan motstycke. Det är i nuläget 
omöjligt att göra en rimlig uppskattning 
av krisens faktiska omfattning i de 
individuella medlemsstaterna och deras 
ekonomier. Därför måste EU:s 
medlemsstater och EU-institutionerna se 
över och ifrågasätta och vid behov 
anpassa all befintlig politik. Detta 
innefattar också medlemsstaternas och 
EU-institutionernas miljöpolitik, som för 
närvarande går under benämningen 
”klimatpolitik”, som arbetar med 
modellbaserade värsta tänkbara scenarier 
i en avlägsen framtid. Det är absolut 
nödvändigt att återgå till en rationell 
miljöpolitik som respekterar naturen och 
samtidigt säkerställer ekonomisk 
utveckling, innovation och välstånd och 
garanterar medborgarna sysselsättning, 
försörjningstrygghet och hälsa. I detta 
sammanhang bör man komma ihåg att 
EU:s medlemsstater med sina avancerade 
ekonomier för närvarande har bättre luft-
, jordmåns-, vatten- och livsmedelskvalitet 
än på århundraden, och att den 
förväntade livslängden har ökat 
kontinuerligt20a. En rationell miljöpolitik 
som sätter människan i centrum 
upprätthåller, snarare än förstör, ramen 
för en social marknadsekonomi som 
garanterar fritt entreprenörskap, 
konkurrens och innovation. Projektet som 
ursprungligen bar titeln Europeisk 
klimatlag, kommer därför att döpas om till 
Direktiv om inrättande av en ram för en 
rationell miljöpolitik i coronakrisens 
kölvatten, och målen kommer att 
anpassas på det sätt som anges nedan.
_________________
20a Enligt Eurostat ökade den förväntade 
livslängden i EU:s medlemsstater (EU-27) 
från 77,7 år till 81 år mellan 2002 och 
2018.
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Or. en

Ändringsförslag 61
Michael Bloss

Förslag till förordning
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Med det hot som 
klimatförändringarna utgör mot vår 
existens behöver ambitionsnivån höjas 
och ytterligare klimatåtgärder vidtas av 
unionen och medlemsstaterna. Unionen 
har åtagit sig att trappa upp sina insatser 
för att bekämpa klimatförändringarna 
och nå resultat i fråga om Parisavtalets 
genomförande, på grundval av rättvisa 
och bästa tillgängliga vetenskap, och ta 
sin del av de globala ansträngningarna 
för att begränsa den globala 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I sitt meddelande av den 
11 december 2019 om den gröna given19 
lade kommissionen fram en ny 
tillväxtstrategi som ska ställa om EU till ett 
rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 
av växthusgaser och där den ekonomiska 

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

av växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Kommissionens 
strategi måste dock omprövas. I sina 
meddelanden COM(2019)0285 av den 
18 juni 2019 och COM(2020)0021 av den 
14 januari 2020, angav kommissionen 
själv att det enligt Parisavtalet skulle 
krävas en ytterligare investering på 
omkring 260 miljarder euro per år, för att 
uppnå målen senast 203020a, medan en 
skärpning av målen i den mening som 
avses i den så kallade gröna given skulle 
kräva ännu mer investeringar enligt 
följande: ”Den plan som aviserades i den 
europeiska gröna given om att höja EU:s 
mål för minskning av utsläppen av 
växthusgaser fram till 2030 kommer att 
leda till ännu större investeringsbehov. 
Redan den djupanalys som låg till grund 
för kommissionens långsiktiga strategiska 
vision för en klimatneutral EU-ekonomi 
visade att omställningen till en 
koldioxidsnål ekonomi kan kräva 
ytterligare investeringar motsvarande upp 
till 2 % av BNP fram till 2040. Dessa kan 
behöva tidigareläggas för att uppnå de 
högre målen redan 2030.”21a Vidare 
uppskattar kommissionen att 
medlemsstaternas ekonomiska produktion 
kommer att sjunka med åtminstone 7 % 
under 2020 som en följd av 
coronakrisen22a. Med beaktande av 
kommissionens egna bedömningar, står 
det klart att den nuvarande 
”klimatpolitiken” skulle urarta totalt i 
ekonomiskt hänseende. Vidare syftar 
kommissionen till att skydda, bevara och 
förbättra EU:s naturkapital och skydda 
allmänhetens hälsa och välbefinnande från 
miljörelaterade risker och effekter.

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

19 Meddelande från kommissionen – Den 
europeiska gröna given, COM(2019) 640 
final av den 11 december 2019.
20a Meddelande från kommissionen – 
Gemensamma ansträngningar för att 
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genomföra energiunionen och 
klimatåtgärderna – att lägga grunden för 
en framgångsrik övergång till ren energi, 
COM(2019)0285 av den 18 juni 2019 och 
Meddelande från kommissionen – 
Investeringsplanen för ett hållbart 
Europa/Investeringsplanen inom den 
gröna given, COM(2020)0021 av den 14 
januari 2020.
21A Meddelande från kommissionen – 
Investeringsplanen för ett hållbart 
Europa/Investeringsplanen inom den 
gröna given, COM(2020)0021 av den 14 
januari 2020.
22A Europeiska ekonomiska vårprognosen 
2020.

Or. en

Ändringsförslag 63
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Att sträva mot målet 
klimatneutralitet är inte en strategi för att 
minska koldioxidutsläppen, det bara 
antyder att utsläpp är godtagbara så länge 
de kompenseras någon annanstans. Att ta 
sig an klimatarbete med ett synsätt som 
bygger på klimatneutralitet banar vägen 
för kreativ bokföring, grönmålning, samt 
strävanden till teknologiska lösningar för 
att bekämpa ett nödläge som bokstavligt 
talat sätter den mänskliga existensen på 
spel. Klimatneutralitet antyder också att 
territorier kan avskärmas och kallas 
klimatneutrala, samtidigt som man helt 
bortser från det faktum att de genom 
utsläpp och konsumtionstrender är 
sammanlänkade med resten av världen 
och de inbäddade utsläppen. Vad gäller 
att kvantifiera naturliga sänkors faktiska 
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kompensationskapacitet är det omöjligt att 
likställa detta med att direkt kompensera 
för faktiska utsläpp, och det strider mot 
principen om att stoppa föroreningen vid 
källan. Unionen och medlemsstaterna 
måste därför genomföra en verklig, 
djupgående strategi för att minska 
koldioxidutsläppen, åtföljd av en rättvis 
omställning, med en vision för faktiska 
nollutsläpp senast 2040, för att fullgöra 
åtagandena enligt Parisavtalet och visa 
globalt ledarskap.

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

Or. en

Ändringsförslag 64
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) I sitt meddelande av den 
11 december 2019 om den gröna given19 
lade kommissionen fram en ny strategi för 
hållbar tillväxt som ska ställa om EU till 
ett rättvist och välmående samhälle med en 
modern, hållbar, resurseffektiv och 
internationellt konkurrenskraftig ekonomi 
och arbetstillfällen av hög kvalitet, där det 
2050 inte längre förekommer några 
nettoutsläpp av växthusgaser och där den 
ekonomiska tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Den syftar också till 
att skydda, bevara och förbättra EU:s 
naturkapital och skydda allmänhetens hälsa 
och välbefinnande från miljörelaterade 
risker och effekter. Samtidigt måste 
omställningen vara rättvis och 
inkluderande, och ingen får lämnas utanför.
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_________________ _________________
19 Meddelande från kommissionen – Den 
europeiska gröna given, COM(2019) 640 
final av den 11 december 2019.

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

Or. en

Ändringsförslag 65
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 67
Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I sitt meddelande av den 
11 december 2019 om den gröna given19 
lade kommissionen fram en ny 

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

tillväxtstrategi som ska ställa om EU till ett 
rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 
av växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Den syftar också till 
att skydda, bevara och förbättra EU:s 
naturkapital och skydda allmänhetens hälsa 
och välbefinnande från miljörelaterade 
risker och effekter. Samtidigt måste 
omställningen vara rättvis och 
inkluderande, och ingen får lämnas utanför, 
detta gäller bland annat medborgare, 
regioner, geografiskt missgynnade 
områden, och områden med 
avfolkningsproblem.

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

och välbefinnande från miljörelaterade 
risker och effekter. Samtidigt måste 
omställningen vara rättvis och 
inkluderande, och ingen får lämnas utanför, 
den ska också sträva efter att skapa 
ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och 
förutsebara villkor för investeringar.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 69
Rob Rooken

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

_________________ _________________
19 Meddelande från kommissionen – Den 
europeiska gröna given, COM(2019) 640 

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

Or. en

Ändringsförslag 70
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 71
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Skäl 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I sitt meddelande av den 
11 december 2019 om den gröna given19 
lade kommissionen fram en ny 
tillväxtstrategi som ska ställa om EU till ett 
rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 
av växthusgaser och där den ekonomiska 

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

tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Den syftar också till 
att skydda, bevara och förbättra EU:s 
naturkapital och skydda allmänhetens hälsa 
och välbefinnande från miljörelaterade 
risker och effekter. Samtidigt måste 
omställningen vara rättvis och 
inkluderande, och ingen får lämnas utanför.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 73
Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Ändringsförslag 74
Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Mot bakgrund av den kris som 
orsakats av covid-19-pandemin kan vissa 
av den europeiska gröna givens mål och 
instrument komma att påverkas avsevärt. 
Därför ska kommissionen regelbundet ta 
fram en rapport och detaljerad 
utvärdering av hur den ekonomiska kris 
som följer av pandemin påverkar målen 
för alla lagstiftningsinitiativ som har sin 
grund i den gröna given.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1 a) Covid-19-pandemin slår hårt mot 
medlemsstaternas offentliga 
hälsovårdssystem och ekonomier, och 
påverkar medlemsstaternas förmåga att 
finansiera omställningen till en 
klimatneutral ekonomi. Kommissionens 
förslag om en återhämtningsplan, Next 
Generation EU, är därför ett avgörande 
instrument för att uppnå målen för denna 
förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 76
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar på 
behovet av att intensifiera klimatinsatserna. 
Rapporten bekräftar att växthusgutsläppen 
snabbt måste minskas och att 
klimatförändringarna måste begränsas till 
1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser. 
I sin globala utvärderingsrapport21 från 
2019 visade den mellanstatliga plattformen 
för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) att den 
biologiska mångfalden i världen utarmas 
och att klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22.

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar på 
behovet av att intensifiera klimatinsatserna. 
Rapporten bekräftar att växthusgutsläppen 
snabbt måste minskas och att 
klimatförändringarna måste begränsas till 
1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser. 
I sin globala utvärderingsrapport21 från 
2019 visade den mellanstatliga plattformen 
för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) att den 
biologiska mångfalden i världen utarmas, 
att naturbaserade lösningar ska stå för 
37 % av begränsningen av 
klimatförändringar fram till 2030, och att 
klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22. Klimatförändringarna slår 
hårt mot marina och terrestra ekosystem 
som är de enda sänkorna för antropogena 
koldioxidutsläpp som har ett bruttoupptag 
på omkring 60 % av de globala 
antropogena koldioxidutsläppen per år. 

_________________ _________________
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 



PE652.555v01-00 20/601 AM\1206394SV.docx

SV

response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [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, and T. Waterfield (eds.)].

response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [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, and T. Waterfield (eds.)].

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

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

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

Or. en

Ändringsförslag 77
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar 
på behovet av att intensifiera 
klimatinsatserna. Rapporten bekräftar att 
växthusgutsläppen snabbt måste minskas 
och att klimatförändringarna måste 
begränsas till 1,5 °C, särskilt för att 
minska sannolikheten för extrema 
väderhändelser. I sin globala 
utvärderingsrapport21 från 2019 visade 
den mellanstatliga plattformen för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
(IPBES) att den biologiska mångfalden i 

(2) Europeiska unionen och dess 
medlemsstater har slutit upp kring 
Parisavtalet och dess långsiktiga mål, och 
efterlyser brådskande förbättring av den 
globala ambitionsnivån i ljuset av de 
senaste tillgängliga vetenskapliga rönen, 
bland annat rapporter som nyligen 
offentliggjorts av den mellanstatliga 
panelen för klimatförändringar (IPCC)20, 
den mellanstatliga plattformen för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
(IPBES)21, och Europeiska miljöbyrån22.
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världen utarmas och att 
klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22.

_________________ _________________
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 [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, and T. Waterfield (eds.)].

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 [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, and T. Waterfield (eds.)].

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

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

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

Or. en

Ändringsförslag 78
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 

(2) Det är viktigt att understryka att 
den mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) drivs av sin 
egen politiska agenda. Detta ses till 
exempel i IPCC:s Specialrapport om 
effekterna av en global uppvärmning på 
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en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar 
på behovet av att intensifiera 
klimatinsatserna. Rapporten bekräftar att 
växthusgutsläppen snabbt måste minskas 
och att klimatförändringarna måste 
begränsas till 1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser. 
I sin globala utvärderingsrapport21 från 
2019 visade den mellanstatliga plattformen 
för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) att den 
biologiska mångfalden i världen utarmas 
och att klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22.

1,5 grader över förindustriella nivåer och 
relaterade banor för globala 
växthusgasutsläpp20. Enligt rapporten 
måste utsläppen snabbt minskas för att 
begränsa temperaturökningen till 1,5 °C 
och minska sannolikheten för extrema 
väderhändelser. Dessa slutsatser 
ifrågasätts i den europeiska 
klimatdeklarationen av den 18 oktober 
2019, undertecknad av mer än 500 
forskare21a som inte ser något 
klimatnödläge som det som 
Europaparlamentet utlyste den 
28 november 201922a. Den globala 
utvärderingsrapporten21 från den 
mellanstatliga plattformen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) 
noterar däremot att den biologiska 
mångfalden i världen utarmas och anger 
att klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22.

_________________ _________________
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 [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, and T. Waterfield (eds.)].

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 [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, and T. Waterfield (eds.)].

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

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.
21a https://clintel.nl/wp-
content/uploads/2019/10/European-
Climate-Declaration-Oslo-18-October-
2019.pdf 

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
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2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).
22a Europaparlamentets resolution av den 
28 november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).

Or. en

Ändringsförslag 79
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar på 
behovet av att intensifiera klimatinsatserna. 
Rapporten bekräftar att växthusgutsläppen 
snabbt måste minskas och att 
klimatförändringarna måste begränsas till 
1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser. 
I sin globala utvärderingsrapport21 från 
2019 visade den mellanstatliga plattformen 
för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) att den 
biologiska mångfalden i världen utarmas 
och att klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22.

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar på 
behovet av att intensifiera klimatinsatserna. 
Rapporten bekräftar att växthusgutsläppen 
snabbt måste minskas och att 
klimatförändringarna måste begränsas till 
1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser. 
I sin globala utvärderingsrapport21 från 
2019 visade den mellanstatliga plattformen 
för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) att den 
biologiska mångfalden i världen utarmas. 
Förlust och försämring av livsmiljöer är 
de främsta orsakerna till förlust av 
biologisk mångfald, och representerar 
13 % av de totala antropogena 
nettoutsläppen av växthusgaser. 
Klimatförändringarnas direkta inverkan 
är den tredje viktigaste orsaken till förlust 
av biologisk mångfald i marina och 
terrestra ekosystem som är de enda 
sänkorna för antropogena 
koldioxidutsläpp. 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 [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, and T. Waterfield (eds.)].

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 [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, and T. Waterfield (eds.)].

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

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

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

Or. en

Ändringsförslag 80
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar på 
behovet av att intensifiera klimatinsatserna. 
Rapporten bekräftar att växthusgutsläppen 
snabbt måste minskas och att 
klimatförändringarna måste begränsas till 

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar på 
behovet av att intensifiera klimatinsatserna. 
Rapporten bekräftar att växthusgutsläppen 
snabbt måste minskas och att 
klimatförändringarna måste begränsas till 
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1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser. 
I sin globala utvärderingsrapport21 från 
2019 visade den mellanstatliga plattformen 
för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) att den 
biologiska mångfalden i världen utarmas 
och att klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22.

1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser. 
I sin globala utvärderingsrapport21 från 
2019 visade den mellanstatliga plattformen 
för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) att den 
biologiska mångfalden i världen utarmas 
och att klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22, och att hållbar användning av 
naturen kommer att vara avgörande för 
begränsning av eller anpassning till farlig 
antropogen inverkan på klimatsystemet22a.

_________________ _________________
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 [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, and T. Waterfield (eds.)].

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 [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, and T. Waterfield (eds.)].

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

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

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).
22a IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

Or. en

Motivering

Infogar relevant text från IPBES bedömning som redan upptagits i källförteckningen.
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Ändringsförslag 81
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar på 
behovet av att intensifiera klimatinsatserna. 
Rapporten bekräftar att växthusgutsläppen 
snabbt måste minskas och att 
klimatförändringarna måste begränsas till 
1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser. 
I sin globala utvärderingsrapport21 från 
2019 visade den mellanstatliga plattformen 
för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) att den 
biologiska mångfalden i världen utarmas 
och att klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22.

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar på 
behovet av att intensifiera klimatinsatserna. 
Rapporten bekräftar att växthusgutsläppen 
snabbt måste minskas och att 
klimatförändringarna måste begränsas till 
1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser. 
I sin globala utvärderingsrapport21 från 
2019 visade den mellanstatliga plattformen 
för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) att den 
biologiska mångfalden i världen utarmas 
och att klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22. Dessa rapporter kan fungera 
som ett viktigt vetenskapligt underlag för 
välgrundat beslutsfattande på nationell 
nivå och på unionsnivå.

_________________ _________________
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 [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 [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. 
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Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].
21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

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

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

Or. en

Ändringsförslag 82
Rob Rooken

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar 
på behovet av att intensifiera 
klimatinsatserna. Rapporten bekräftar att 
växthusgutsläppen snabbt måste minskas 
och att klimatförändringarna måste 
begränsas till 1,5 °C, särskilt för att 
minska sannolikheten för extrema 
väderhändelser. I sin globala 
utvärderingsrapport21 från 2019 visade den 
mellanstatliga plattformen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) 
att den biologiska mångfalden i världen 
utarmas och att klimatförändringarna är 
den tredje viktigaste orsaken till förlust av 
biologisk mångfald22.

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 
utgör grunden för behovet av att 
intensifiera 
klimatanpassningsåtgärderna. Enligt 
IPCC:s rapport finns det få eller inga 
belägg för att global uppvärmning 
orsakar en ökning av många typer av 
extrema väderhändelser. I sin globala 
utvärderingsrapport21 från 2019 visade den 
mellanstatliga plattformen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) 
att den biologiska mångfalden i världen 
utarmas och att klimatförändringarna är 
den tredje viktigaste orsaken till förlust av 
biologisk mångfald22.

_________________ _________________
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-

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-
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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 [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, and T. Waterfield (eds.)].

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 [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, and T. Waterfield (eds.)].

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

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

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

Or. en

Motivering

IPCC noterar i sin särskilda rapport att litteraturen om klimatförändringarnas inverkan 
innehåller så lite information om det mänskliga samhällets potential när det gäller att 
anpassa sig till extrema väderhändelser, att det inte är möjligt att fastställa var risken 
övergår från hög till mycket hög, vid bedömning av inverkan vid global uppvärmning på 
1,5 °C respektive 2 °C. Man är därför inte säker på den nivå vid vilken global uppvärmning 
skulle kunna medföra mycket hög risk som förknippas med extrema väderfenomen.

Ändringsförslag 83
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
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bekämpa klimatförändringarna och visar på 
behovet av att intensifiera 
klimatinsatserna. Rapporten bekräftar att 
växthusgutsläppen snabbt måste minskas 
och att klimatförändringarna måste 
begränsas till 1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser. 
I sin globala utvärderingsrapport21 från 
2019 visade den mellanstatliga plattformen 
för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) att den 
biologiska mångfalden i världen utarmas 
och att klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22.

bekämpa klimatförändringarna och 
fossilbränsleindustrin och visar på 
behovet av att genomföra snabba, 
omfattande förändringar av våra 
ekonomier. Rapporten bekräftar att 
växthusgutsläppen snabbt måste minskas 
och att klimatförändringarna måste 
begränsas till 1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser. 
I sin globala utvärderingsrapport21 från 
2019 visade den mellanstatliga plattformen 
för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) att den 
biologiska mångfalden i världen utarmas 
och att klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22.

_________________ _________________
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 [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, and T. Waterfield (eds.)].

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 [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, and T. Waterfield (eds.)].

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

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

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

Or. en

Motivering

IPCC:s budskap är kristallklart – fossila bränslen måste hållas kvar i gruppen. Vi kan inte 
skyla över det.
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Ändringsförslag 84
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar på 
behovet av att intensifiera klimatinsatserna. 
Rapporten bekräftar att växthusgutsläppen 
snabbt måste minskas och att 
klimatförändringarna måste begränsas till 
1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser. 
I sin globala utvärderingsrapport21 från 
2019 visade den mellanstatliga plattformen 
för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) att den 
biologiska mångfalden i världen utarmas 
och att klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22.

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar på 
behovet av att intensifiera klimatinsatserna. 
Rapporten bekräftar att växthusgutsläppen 
snabbt måste minskas och att 
klimatförändringarna måste begränsas till 
1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för att extrema 
väderhändelser ska inträffa eller 
brytpunkter nås. I sin globala 
utvärderingsrapport21 från 2019 visade den 
mellanstatliga plattformen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) 
att den biologiska mångfalden i världen 
utarmas och att klimatförändringarna är 
den tredje viktigaste orsaken till förlust av 
biologisk mångfald22.

_________________ _________________
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 [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 [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. 
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Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].
21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

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

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I sin särskilda rapport The Ocean 
and Cryosphere in a Changing Climate 
(”Oceanerna och kryosfären i ett 
föränderligt klimat”), anger IPCC att 
oceanerna bidrar till att reglera klimatet, 
eftersom de tar upp mer än 25 % av 
koldioxiden och 93 % av den värme som 
människorna släpper ut i atmosfären, 
samt tillhandahåller 50 % av planetens 
syre. Klimatmekanismerna är beroende av 
oceanernas och de marina ekosystemens 
hälsa, som för närvarande påverkas av 
global uppvärmning, förorening, 
överexploatering av marin biologisk 
mångfald, stigande havsnivåer, 
försurning, försämrad syresättning, 
marina värmeböljor, aldrig skådad 
glaciär- och havsissmältning, kusterosion 
och extrema väderfenomen. Oceanerna är 
mycket viktiga för att uppnå 
klimatneutralitet, särskilt genom 
naturliga kolsänkor såsom 
mangrovebälten, korallrev, sjögräsbäddar 
och saltträsk. För att bidra till att uppnå 
detta mål är dock nödvändigt att skydda 
oceanernas hälsa och återställa de marina 
ekosystemen, som genomgår betydande, 
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och i vissa fall oåterkalleliga, 
förändringar. IPCC påminner därför om 
att havet är en del av lösningen på 
problemet med att begränsa effekterna av 
klimatförändringarna och anpassa sig till 
dem, och understryker att både 
växthusgasutsläppen och föroreningen av 
ekosystemen måste minskas och de 
naturliga kolsänkorna förbättras.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Klimatförändringarnas följder 
kommer att slå hårt mot ekosystemen, 
människorna och ekonomierna i EU, om 
vi inte snarast begränsar 
växthusgasutsläppen eller anpassar oss 
till klimatförändringarna. Man ser en 
tydlig skillnad i hur bördan av 
klimatförändringarna delas upp mellan 
nord och syd, eftersom Europas södra 
regioner drabbas mycket hårdare genom 
effekter av extrem värme, vattenbrist, 
torka, skogsbränder och 
jordbruksförluster. Anpassning till 
klimatförändringar skulle ytterligare 
minimera oundviklig inverkan på ett 
kostnadseffektivt sätt, med betydande 
sidofördelar från naturbaserade 
lösningar1a.
_________________
1a Feyen L., Ciscar J.C., Gosling S., 
Ibarreta D., Soria A. (editors) (2020). 
Climate change, impacts and vulnerability 
in Europe 2016 (”klimatförändringar, 
effekter och anpassning i Europa”). JRC 
PESETA IV final report (Luxemburg: 
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EU:s publikationsbyrå, 2019). 

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Kayas ekvation som IPCC 
använder för att bedöma hur 
koldioxidutsläppen utvecklas, visar tydligt 
att koldioxidutsläpp beror på 
genomsnittlig levnadsstandard, BNP:s 
energiintensitet och energins 
koldioxidinnehåll. Det är inte realistiskt 
att uteslutande förlita sig på att minska 
energiintensiteten eller energins 
koldioxidinnehåll för att nå så kallad 
klimatneutralitet, vilket skulle innebära 
att målet skulle kräva en enorm 
minskning av BNP.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den rättsliga ramen som inrättats 
av unionen minskade utsläppen av 
växthusgaser i EU med 23 % mellan 1990 
och 2018, medan ekonomin växte med 61 
% under samma period, vilket visar att det 
är möjligt att bryta sambandet mellan 
ekonomisk tillväxt och utsläpp.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt gå 
mot det temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 90
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt gå 
mot det temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 

(3) Det är nödvändigt med ett 
långsiktigt mål, samtidigt som man tar 
hänsyn till medlemsstaternas olika 
utgångspunkter, för att bidra till att 
förbättra en rättvis ekonomisk och 
samhällelig omvandling, sysselsättning, 
tillväxt och uppnående av FN:s mål för 
hållbar utveckling, samt för att på ett 
rättvist, effektivt, kostnadseffektivt och 
socialt ansvarsfullt sätt gå mot 
temperaturmålet att begränsa den globala 
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Parisavtalet). uppvärmningen till långt under 2 °C över 
förindustriell nivå och göra 
ansträngningar för att begränsa den till 
1,5 °C över förindustriell nivå, enligt vad 
som fastställdes i Parisavtalet om 
klimatförändringar från 2015 vid den 21:a 
partskonferensen för Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(nedan kallat Parisavtalet).

Or. en

Ändringsförslag 91
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt gå 
mot det temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

(3) Ett långsiktigt mål är nödvändigt 
för ekonomisk och samhällelig 
omvandling, sysselsättning, tillväxt och 
uppnående av FN:s mål för hållbar 
utveckling, samt för att på ett rättvist och 
kostnadseffektivt gå mot det temperaturmål 
som fastställdes i Parisavtalet om 
klimatförändringar från 2015 vid den 
21:a partskonferensen för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet). Covid-19-pandemin och dess 
konsekvenser för samhället och ekonomin 
innebär att vi måste omvärdera sätten att 
uppnå målen i Parisavtalet, medan vi 
prioriterar den ekonomiska 
återhämtningen i medlemsstaterna och i 
unionen som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 92
Peter Liese

Förslag till förordning
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Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt gå 
mot det temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt sätt 
gå mot temperaturmålet att begränsa den 
globala uppvärmningen till långt under 
2 °C över förindustriell nivå och göra 
ansträngningar för att begränsa den till 
1,5 °C över förindustriell nivå, enligt vad 
som fastställdes i Parisavtalet om 
klimatförändringar från 2015 vid den 
21:a partskonferensen för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

Or. en

Ändringsförslag 93
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt gå 
mot det temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
arbetstillfällen av hög kvalitet, hållbar 
tillväxt och uppnående av FN:s mål för 
hållbar utveckling, samt för att på ett 
snabbt, rättvist och kostnadseffektivt sätt 
nå temperaturmålet att begränsa den 
globala uppvärmningen till långt under 
2 °C över förindustriell nivå och göra 
ansträngningar för att begränsa den till 
1,5 °C över förindustriell nivå, enligt vad 
som fastställdes i Parisavtalet om 
klimatförändringar från 2015 vid den 21:a 
partskonferensen för Förenta nationernas 
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ramkonvention om klimatförändringar 
(nedan kallat Parisavtalet).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt gå 
mot det temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt sätt 
nå temperaturmålet om att begränsa den 
globala uppvärmningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt gå 

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett socialt rättvist sätt och utan att 
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mot det temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

lämna någon utanför nå temperaturmålet 
om att begränsa den globala 
uppvärmningen till 1,5 °C som fastställdes 
i Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

Or. en

Ändringsförslag 96
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt gå 
mot det temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

(3) Ett fast, långsiktigt mål som 
godtagits enhälligt av medlemsstaterna, är 
nödvändigt för att bidra till ekonomisk och 
samhällelig omvandling, sysselsättning, 
tillväxt och uppnående av FN:s mål för 
hållbar utveckling, samt för att på ett 
rättvist och kostnadseffektivt gå mot det 
temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

Or. en

Ändringsförslag 97
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt med ett fast, (3) Det är nödvändigt med ett fast, 
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långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt gå 
mot det temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, social välfärd, tillväxt och 
uppnående av FN:s mål för hållbar 
utveckling, samt för att på ett rättvist och 
kostnadseffektivt gå mot det temperaturmål 
som fastställdes i Parisavtalet om 
klimatförändringar från 2015 vid den 
21:a partskonferensen för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

Or. en

Ändringsförslag 98
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt gå 
mot det temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

(3) Ett 2040-mål är nödvändigt för att 
säkerställa en ansvarsfull ekologisk 
omvandling och göra snabba, omfattande 
och tidigare oöverträffade ändringar i 
ekonomin, samt för att på ett rättvist och 
kostnadseffektivt gå mot det temperaturmål 
på 1,5 °C som fastställdes i Parisavtalet om 
klimatförändringar från 2015 vid den 
21:a partskonferensen för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

Or. en

Ändringsförslag 99
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, 
Pascal Canfin

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)



PE652.555v01-00 40/601 AM\1206394SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3 a) I Parisavtalets ingress erkänns 
”vikten av säkerställt skydd av 
ekosystemens orubbade tillstånd, 
inklusive oceanerna”, och enligt artikel 
4.1 d i UNFCCC ska alla parter främja 
”hållbar skötsel, och [...] bevarande och 
ökning [...] av sänkor och reservoarer för 
alla växthusgaser [...], inklusive biomassa, 
skogar och oceaner, såväl som andra 
ekosystem på land, vid kuster och i 
vatten”. Om man misslyckas med att nå 
målen i Parisavtalet, kan temperaturen 
överskrida en brytpunkt bortom vilken 
oceanerna inte längre kommer att klara 
av att ta upp så mycket koldioxid och 
bidra till att begränsa 
klimatförändringarna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Parisavtalet fastställer ett 
långsiktigt mål om att hålla ökningen i den 
globala medeltemperaturen långt under 2 
°C över förindustriell nivå samt göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå23, och framhåller vikten 
av att anpassa sig till de skadliga 
effekterna av klimatförändringen24 och 
göra finansiella flöden förenliga med en 
väg mot låga växthusgasutsläpp och en 
klimatmässigt motståndskraftig 
utveckling25.

(4) Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(Parisavtalet), undertecknades av 
medlemsstaterna och av EU som 
överstatlig organisation och har, som ett 
resultat av detta och de nationellt 
fastställda bidragen som lämnades in i 
detta sammanhang, bindande verkan som 
återspeglas bland annat i förordning (EU) 
2018/1999. Parisavtalet fastställer ett 
långsiktigt mål om att hålla ökningen i den 
globala medeltemperaturen långt under 
2 °C över förindustriell nivå samt göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå23, trots den pågående 
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vetenskapliga debatten som inbegriper 
olika åsikter om orsakerna bakom 
klimatförändringen. Parisavtalets krav om 
att finansiella flöden ska användas för att 
minska växthusgasutsläppen och göras 
förenliga med klimatresistent utveckling25 
måste ersättas av en rationell miljöpolitik 
som i synnerhet bygger på att vi ska 
anpassa oss till klimatförändringarna, 
som pågått under miljontals år.

_________________ _________________
23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet. 23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet.
24 Artikel 2.1.b i Parisavtalet.
25 Artikel 2.1.c i Parisavtalet. 25 Artikel 2.1.c i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 101
Michael Bloss

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Parisavtalet fastställer ett 
långsiktigt mål om att hålla ökningen i 
den globala medeltemperaturen långt 
under 2 °C över förindustriell nivå samt 
göra ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå23, och framhåller vikten 
av att anpassa sig till de skadliga effekterna 
av klimatförändringen24 och göra 
finansiella flöden förenliga med en väg 
mot låga växthusgasutsläpp och en 
klimatmässigt motståndskraftig 
utveckling25.

(4) Parisavtalet fastställer ett 
långsiktigt mål om att göra ansträngningar 
för att begränsa temperaturökningen till 
1,5 °C över förindustriell nivå23, och 
framhåller vikten av att anpassa sig till de 
skadliga effekterna av klimatförändringen24 
och göra finansiella flöden förenliga med 
en väg mot låga växthusgasutsläpp och en 
klimatmässigt motståndskraftig 
utveckling25. I egenskap av den 
övergripande ramen för unionens bidrag 
till Parisavtalet, bör den europeiska 
klimatlagen säkerställa att såväl unionen 
som medlemsstaterna till fullo bidrar till 
att uppfylla de tre långsiktiga målen i 
Parisavtalet.

_________________ _________________
23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet. 23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet.
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24 Artikel 2.1.b i Parisavtalet. 24 Artikel 2.1.b i Parisavtalet.
25 Artikel 2.1.c i Parisavtalet. 25 Artikel 2.1.c i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 102
Cindy Franssen, Kris Peeters, Michal Wiezik

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Parisavtalet fastställer ett 
långsiktigt mål om att hålla ökningen i den 
globala medeltemperaturen långt under 
2 °C över förindustriell nivå samt göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå23, och framhåller vikten 
av att anpassa sig till de skadliga effekterna 
av klimatförändringen24 och göra 
finansiella flöden förenliga med en väg 
mot låga växthusgasutsläpp och en 
klimatmässigt motståndskraftig 
utveckling25.

(4) Parisavtalet fastställer ett 
långsiktigt mål om att hålla ökningen i den 
globala medeltemperaturen långt under 
2 °C över förindustriell nivå samt göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå, och framhåller vikten 
av att anpassa sig till de skadliga effekterna 
av klimatförändringen genom att främja 
klimattålighet och säkerställa hållbar 
livsmedelsproduktion24, och göra 
finansiella flöden förenliga med en väg 
mot låga växthusgasutsläpp och en 
klimatmässigt motståndskraftig 
utveckling25.

_________________ _________________
23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet. 23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet.
24 Artikel 2.1.b i Parisavtalet. 24 Artikel 2.1.b i Parisavtalet.
25 Artikel 2.1.c i Parisavtalet. 25 Artikel 2.1.c i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Parisavtalet fastställer ett 
långsiktigt mål om att hålla ökningen i den 
globala medeltemperaturen långt under 2 
°C över förindustriell nivå samt göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå23, och framhåller vikten 
av att anpassa sig till de skadliga effekterna 
av klimatförändringen24 och göra 
finansiella flöden förenliga med en väg 
mot låga växthusgasutsläpp och en 
klimatmässigt motståndskraftig 
utveckling25.

(4) Parisavtalet fastställer ett 
långsiktigt mål om att hålla ökningen i den 
globala medeltemperaturen långt under 2 
°C över förindustriell nivå samt göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå23, och framhåller vikten 
av att anpassa sig till de skadliga effekterna 
av klimatförändringen, på ett sätt som inte 
hotar livsmedelsproduktionen24, och göra 
finansiella flöden förenliga med en väg 
mot låga växthusgasutsläpp och en 
klimatmässigt motståndskraftig 
utveckling25.

_________________ _________________
23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet. 23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet.
24 Artikel 2.1.b i Parisavtalet. 24 Artikel 2.1.b i Parisavtalet.
25 Artikel 2.1.c i Parisavtalet. 25 Artikel 2.1.c i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 104
Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Parisavtalet fastställer ett 
långsiktigt mål om att hålla ökningen i den 
globala medeltemperaturen långt under 
2 °C över förindustriell nivå samt göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå23, och framhåller vikten 
av att anpassa sig till de skadliga effekterna 
av klimatförändringen24 och göra 
finansiella flöden förenliga med en väg 
mot låga växthusgasutsläpp och en 
klimatmässigt motståndskraftig 
utveckling25.

(4) Parisavtalet fastställer ett 
långsiktigt mål om att hålla ökningen i den 
globala medeltemperaturen långt under 
2 °C över förindustriell nivå samt göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå23, och framhåller vikten 
av att anpassa sig till de skadliga effekterna 
av klimatförändringen24 och göra 
ekonomiska verksamheter förenliga med 
en väg mot låga växthusgasutsläpp och en 
klimatmässigt motståndskraftig 
utveckling25.
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_________________ _________________
23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet. 23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet.
24 Artikel 2.1.b i Parisavtalet. 24 Artikel 2.1.b i Parisavtalet.
25 Artikel 2.1.c i Parisavtalet. 25 Artikel 2.1.c i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 105
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Parisavtalet fastställer ett 
långsiktigt mål om att hålla ökningen i den 
globala medeltemperaturen långt under 
2 °C över förindustriell nivå samt göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå23, och framhåller vikten 
av att anpassa sig till de skadliga effekterna 
av klimatförändringen24 och göra 
finansiella flöden förenliga med en väg 
mot låga växthusgasutsläpp och en 
klimatmässigt motståndskraftig 
utveckling25.

(4) Parisavtalet fastställer mål om att 
hålla ökningen i den globala 
medeltemperaturen långt under 2 °C över 
förindustriell nivå23 samt göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå, att öka förmågan att 
anpassa sig till de skadliga effekterna av 
klimatförändringen24 och att göra 
finansiella flöden förenliga med en väg 
mot låga växthusgasutsläpp och en 
klimatmässigt motståndskraftig 
utveckling25.

_________________ _________________
23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet. 23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet.
24 Artikel 2.1.b i Parisavtalet. 24 Artikel 2.1.b i Parisavtalet.
25 Artikel 2.1.c i Parisavtalet. 25 Artikel 2.1.c i Parisavtalet.

Or. en

Motivering

Parisavtalet fastställer tre mål – målet om begränsning av klimatförändringar, målet om 
anpassning till klimatförändringar samt målet om finansflöden. Den nuvarande 
formuleringen får det att låta som om det bara fanns ett mål, nämligen målet om begränsning.

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

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4 a) Parisavtalet erkänner i sin ingress 
”rätten till hälsa” som en grundläggande 
rättighet. I artikel 4.1 f i UNFCCC står 
det att alla konventionsparter ska utnyttja 
”lämpliga metoder, till exempel 
konsekvensbedömningar, nationellt 
formulerade och fastställda, i syfte att 
minimera skadliga effekter på ekonomin, 
folkhälsan och miljöns kvalitet av projekt 
eller åtgärder som de vidtar för att 
motverka eller anpassa sig till 
klimatförändring”.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Enligt WHO påverkar 
klimatförändringarna de sociala och 
miljömässiga bestämningsfaktorerna för 
hälsa – ren luft, rent dricksvatten, 
tillräckligt med mat och säkra bostäder – 
och att mellan 2030 och 2050 förväntas 
ytterligare 250 000 människor dö per år 
av undernäring, malaria, diarré och 
värmestress, med extremt höga 
lufttemperaturer som direkt bidrar till 
dödsfall särskilt bland äldre och sårbara 
individer. Genom att de orsakar 
översvämningar, värmeböljor, torka och 
bränder har klimatförändringarna en 
betydande inverkan på folkhälsan, bland 
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annat undernäring, hjärt-kärlsjukdomar 
och luftvägssjukdomar samt vektorburna 
infektioner.

Or. en

Ändringsförslag 108
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden mot hotet 
från klimatförändringarna, inom ramen för 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, 
samt att maximera välståndet inom 
planetens gränser och stärka samhällets 
motståndskraft mot klimatförändringar och 
minska dess sårbarhet.

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, 
ekonomin, hälsa, livsmedelssystem, 
ekosystemens integritet och den biologiska 
mångfalden mot hotet från 
klimatförändringarna, inom ramen för 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, 
samt att maximera välståndet inom 
planetens gränser och stärka samhällets 
och ekonomins motståndskraft mot 
klimatförändringar och minska dess 
sårbarhet. Mot denna bakgrund bör 
unionens och medlemsstaternas åtgärder 
vägledas av försiktighetsprincipen, 
principen om energieffektivitet först och 
principen om att inte göra någon skada.

Or. en

Ändringsförslag 109
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
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och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden mot hotet 
från klimatförändringarna, inom ramen för 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, 
samt att maximera välståndet inom 
planetens gränser och stärka samhällets 
motståndskraft mot klimatförändringar och 
minska dess sårbarhet.

och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden mot hotet 
från klimatförändringarna, inom ramen för 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, 
samt att maximera välståndet inom 
planetens gränser och stärka samhällets 
motståndskraft mot klimatförändringar och 
minska dess sårbarhet. Mot denna 
bakgrund bör unionens och 
medlemsstaternas åtgärder vägledas av 
försiktighetsprincipen, principen om 
energieffektivitet först och principen om 
att inte göra någon skada.

Or. en

Ändringsförslag 110
Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden mot hotet 
från klimatförändringarna, inom ramen för 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, 
samt att maximera välståndet inom 
planetens gränser och stärka samhällets 
motståndskraft mot klimatförändringar och 
minska dess sårbarhet.

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden mot hotet 
från klimatförändringarna, inom ramen för 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, 
samt att maximera välståndet inom 
planetens gränser och stärka samhällets 
motståndskraft mot klimatförändringar och 
minska dess sårbarhet, och sträva efter att 
uppnå målen för full sysselsättning och 
sociala framsteg.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden mot hotet 
från klimatförändringarna, inom ramen 
för Agenda 2030 för hållbar utveckling 
och med sikte på att uppnå målen i 
Parisavtalet, samt att maximera välståndet 
inom planetens gränser och stärka 
samhällets motståndskraft mot 
klimatförändringar och minska dess 
sårbarhet.

(5) Medlemsstaternas och unionens så 
kallade klimatarbete hittills bygger på 
antagandet att det är möjligt att ”skydda” 
klimatet, och legitima och nödvändiga 
åtgärder mot miljöföroreningar förväxlas 
eller jämställs ofta med ”skyddet” av 
klimatet. Åtgärderna bör syfta till att 
skydda samhället, människorna, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden, genom 
spridning av välfärd, välstånd och 
ekonomisk utveckling, genom att öka 
deras förmåga att anpassa sig till 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 112
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden mot hotet 
från klimatförändringarna, inom ramen för 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, 
samt att maximera välståndet inom 
planetens gränser och stärka samhällets 
motståndskraft mot klimatförändringar och 
minska dess sårbarhet.

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden mot 
klimatförändringarna, inom ramen för 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, 
samt att maximera välståndet inom 
planetens gränser och stärka samhällets 
motståndskraft mot klimatförändringar och 
minska dess sårbarhet.

Or. en
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Motivering

Klimatförändringarna är redan med oss, här och nu. De är inte ett överhängande hot.

Ändringsförslag 113
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5 a) Man bör sträva efter att hitta 
synergier mellan olika mål. För det 
ändamålet bör betydande områden med 
kolrika ekosystem, såsom gammelskogar 
och primärskogar, torvmarker, 
gräsmarker, våtmarker, mangrovebälten 
och sjögräsängar, skyddas ordentligt1a. 
EU-åtgärder som syftar till 
utsläppsminskningar bör varken resultera 
i avskogning eller i att högre utsläpp från 
markanvändning rapporteras genom 
UNFCCC, varken från tredjeländer eller 
EU-länderna, och man bör föreslå ett 
konkret mål om upptag genom naturliga 
sänkor.
_________________
1A EU:s strategi för biologisk mångfald 
för 2030 Ge naturen större plats i våra liv 
(COM(2020)0380).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5 a) Vetenskapen har bevisat 
sambanden mellan hälsokrisen och miljö- 
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och klimatnödläget, med en särskild 
koppling till klimatförändringarnas 
konsekvenser och förlust av biologisk 
mångfald och ekosystem. Hälsokriser 
såsom covid-19 kan komma att öka under 
kommande årtionden och kräva att EU, i 
egenskap av global aktör, genomför en 
global strategi med syfte att förhindra att 
sådana episoder utvecklas, genom att ta 
itu med problemens grundläggande 
orsaker och främja ett integrerat 
tillvägagångssätt som bygger på målen för 
hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 115
Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) EU:s insatser på klimatområdet 
ska alltid utföras med särskilt fokus på att 
inte undergräva den ekonomiska 
lönsamheten i strategiska sektorer. Att 
trygga livsmedelsproduktionen och 
livsmedelssäkerheten i samtliga 
medlemsstater fortsätter att vara en av 
EU:s prioriteringar. Kommissionen ska 
senast den 1 januari 2021 lägga fram en 
ingående utvärdering av hur den 
europeiska klimatlagen påverkar 
motståndskraften och konkurrenskraften 
inom unionens jordbrukssektor.

Or. es

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

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5 a) Unionen och dess medlemsstater 
bör överväga nya former av konsumtion 
och beakta deras förhållande till miljön, 
samtidigt som man konstaterar att den 
nuvarande modellen för ekonomi, 
produktion och konsumtion ligger bakom 
den nuvarande klimatkrisen och den 
försämrade sociala situation som drabbar 
medborgare. EU:s klimatarbete bör 
vägledas av principerna om 
klimaträttvisa, social rättvisa och 
ekonomisk rättvisa.

Or. en

Ändringsförslag 117
Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5 a) För att klimatneutralitet ska 
uppnås måste jord- och skogsbrukets 
särskilda roll beaktas, eftersom endast 
livskraftigt och produktivt jord- och 
skogsbruk klarar av att förse 
befolkningen med säkra livsmedel av hög 
kvalitet, i tillräckliga mängder och till 
överkomliga priser, samt med förnybara 
råvaror för bioekonomins alla ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 118
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5 a) Klimatlagstiftningen måste göra 
mer än bara fastställa ett mål för 
nollutsläpp av koldioxid senast 2050. Den 
bör ange konkreta, tillräckliga och 
realistiska sätt att uppnå målet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5 a) Den europeiska klimatlagen bör 
sätta människan i centrum och syfta till 
att skydda medborgarnas hälsa och 
välbefinnande från miljörelaterade risker 
och konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 120
Michael Bloss

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem 
med överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 

(6) För att uppnå målen i Parisavtalet, 
särskilt genom att uppnå nettonollutsläpp 
av växthusgaser senast 2040, krävs det att 
alla ekonomiska sektorer, inklusive luft- 
och sjöfarten, snabbt minskar sina 
utsläpp till nära noll. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett mycket effektivt 
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och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

energisystem som bygger helt på 
förnybara energikällor och som vilar på 
en välfungerande inre energimarknad. 
Omställningen av våra transport- och 
livsmedelssystem och våra industrier samt 
utfasningen av fossila bränslen inom 
dem, samt den digitala omvandlingen, 
teknisk innovation och forskning och 
utveckling är också viktiga för att ge 
draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet. Unionen och 
medlemsstaterna kommer att bli tvungna 
att anta ambitiösa och konsekventa 
regelverk för att säkerställa att alla 
ekonomiska sektorer bidrar till att uppnå 
unionens klimatmål.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem 
med överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) Som en förutsättning för att 
klimatneutralitet ska kunna uppnås, bör 
medlemsstaterna omedelbart fasa ut alla 
direkta och indirekta subventioner till 
fossila bränslen. Strävandena mot 
klimatneutralitet bör vidare kräva att alla 
ekonomiska sektorer, inklusive luft- och 
sjöfarten, minskar sina utsläpp till nära 
noll. Principen om att förorenaren betalar 
bör vara en central faktor i detta 
sammanhang. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett mycket energieffektivt 
energisystem med överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som bygger helt på 
förnybar energi, och som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
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och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 122
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet 
bör det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem 
med överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk 
innovation, och forskning och utveckling 
är också viktiga för att ge draghjälp på 
vägen mot klimatneutralitetsmålet.

(6) Parisavtalet kräver att alla 
ekonomiska sektorer minskar sina 
koldioxidutsläpp. Alltså undantas ingen 
sektor från detta krav.

Or. en

Motivering

En liberaliserad europeisk energiunion är inte lösningen för att få bort fossila bränslen från 
energisektorn. Faktum är att den har cementerat en framtid för fossila bränslen, i synnerhet 
gas. Detta skäl borde i stället upprepa Parisavtalets krav om att alla sektorer måste minska 
sina koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 123
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar, ett proportionerligt långsiktigt 
åtagande i EU:s budget efter en utförlig 
konsekvensbedömning och i enlighet med 
de finansiella regler som styr EU:s 
budgetförvaltning, och bör också 
anpassas till deras särdrag för att göra 
omställningen ekonomiskt genomförbar, 
rättvis och socialt jämlik. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 124
Pernille Weiss

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet 
bör det krävas att alla ekonomiska 
sektorer bidrar. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem 
med överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk 
innovation, och forskning och utveckling 
är också viktiga för att ge draghjälp på 
vägen mot klimatneutralitetsmålet.

(6)  Vissa av EU:s medlemsstater har 
åtagit sig ambitiösa koldioxidminskningar 
bortom kommissionens ambition på en 
utsläppsminskning på 50–55 % år 2030 
jämfört med 1990 års nivåer.
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Or. en

Ändringsförslag 125
Simona Bonafè

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Mot 
bakgrund av den betydelse som ökande 
resurseffektivitet har för 
växthusgasutsläppen, är det viktigt att 
ställa om till en cirkulär ekonomi som 
bygger på principen om förebyggande av 
avfall samt minskning av produkters 
kolavtryck. Den digitala omvandlingen, 
teknisk innovation, och forskning och 
utveckling är också viktiga för att ge 
draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 126
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 

(6) Att uppnå klimatneutralitet kräver 
att alla ekonomiska sektorer bidrar, såväl 
ekonomiska sektorer som omfattas av 
utsläppshandelssystemet som de som inte 
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växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

gör det. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad, och 
inkluderar naturgas och kärnkraft som 
koldioxidsnål, brobyggande teknik för att 
stödja energiomställningen. Den digitala 
omvandlingen, teknisk innovation, och 
forskning och utveckling är också viktiga 
för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet, som kommer att 
kräva ytterligare finansiering för 
forskning, utveckling, genomförande och 
produktionsstöd.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem 
med överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) Att uppnå klimatresiliens bör vara 
ett mål för alla medlemsstater. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatresiliensmålet.

Or. en
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Ändringsförslag 128
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar, inklusive utsläppsminskningar 
från luft- och sjöfarten. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. 
Principen om sparsam energiförbrukning 
bör därför främjas. Den digitala 
omvandlingen, teknisk innovation, och 
forskning och utveckling, samt 
deltagandeinriktad vetenskap, är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet, genom att stödja 
spridningen av hållbara lösningar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
medverkan krävas av alla ekonomiska 
sektorer som behöver delta i 
omställningen av ekonomin på ett sätt 
som säkerställer att deras verksamhet 
gynnar, och inte inverkar negativt på, 
uppnåendet av det långsiktiga målet om 
ett klimatneutralt EU 2050. Med tanke på 
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välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
cirkulära ekonomins bidrag till 
klimatneutralitet bör utvidgas genom en 
ökad användning av material med låga 
koldioxidutsläpp samtidigt som man 
främjar återvinning och effektiv 
materialanvändning. Den digitala 
omvandlingen, teknisk innovation, och 
forskning och utveckling är också viktiga 
för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 131
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Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet 
krävs det att alla ekonomiska sektorer, 
inklusive luft- och sjöfarten, minskar sina 
utsläpp till nära noll. Principen om att 
förorenaren betalar bör vara en central 
faktor i detta sammanhang. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad, 
förnybara energikällor och energibärare. 
Den digitala och industriella 
omvandlingen, teknisk innovation, och 
forskning och utveckling är också viktiga 
för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 

(6) För att uppnå klimatneutralitet 
krävs en integrerad strategi och att alla 
ekonomiska sektorer bidrar. Principen om 
att förorenaren betalar bör vara en 
central faktor i detta sammanhang. Med 
tanke på energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
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digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad, samt 
att fasa ut fossila bränslen och direkta 
och indirekta subventioner till sådana 
bränslen. Den digitala omvandlingen, 
teknisk innovation, och forskning och 
utveckling är också viktiga för att ge 
draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem 
med överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar i rimlig utsträckning, baserat på 
principen om att ”förorenaren betalar”, 
och på ett sätt som inte äventyrar 
energisystemets överkomliga priser och 
försörjningstrygghet. Den digitala 
omvandlingen, teknisk innovation, och 
forskning och utveckling är också viktiga 
för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. it

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
starka bidrag krävas från alla ekonomiska 
sektorer. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad, 
samtidigt som man minskar 
energifattigdomen. Den digitala 
omvandlingen, teknisk innovation, och 
forskning och utveckling är också viktiga 
för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet. En teknikneutral 
linje bör antas för att nå detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 135
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet 
krävs det att alla ekonomiska sektorer, 
inklusive luft- och sjöfarten, minskar sina 
utsläpp till nära noll. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.
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Or. en

Ändringsförslag 136
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att, samtidigt som risken för 
koldioxidläckage beaktas, övergå till ett 
hållbart energisystem med överkomliga 
priser och försörjningstrygghet, som vilar 
på en välfungerande inre energimarknad. 
Den digitala omvandlingen, teknisk 
innovation, och forskning och utveckling 
är också viktiga för att ge draghjälp på 
vägen mot klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 137
Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart, fossilfritt 
energisystem med överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad som 
bygger på konkurrens. Den digitala 
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och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

omvandlingen, teknisk innovation, och 
forskning och utveckling är också viktiga 
för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 138
Edina Tóth, András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer, 
inklusive sjöfarten, bidrar. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 139
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar och samarbetar. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
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att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknikneutralitet 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 140
Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att underlätta omställningen 
till klimatneutralitet i alla ekonomiska 
sektorer bör varje sektor ha möjlighet att 
fastställa en färdplan som beskriver hur 
och när utsläppen i sektorn kan minskas 
till nära noll, dock senast 2050. För att 
underlätta jämförelser mellan 
färdplanerna bör kommissionen fastställa 
ett harmoniserat format och en 
uppsättning kriterier som grund för 
färdplanerna. Färdplanerna bör utarbetas 
i nära samarbete mellan 
branschorganisationer, 
sammanslutningar som representerar 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, företag, fackföreningar och den 
akademiska världen och bör bedöma 
möjligheter, behov och utmaningar för att 
nå klimatneutralitet samt delges 
kommissionen.

Or. it

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

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6 a) De investeringar som krävs för att 
uppnå klimatneutralitetsmålet senast 2050 
och göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmålet utgör en 
betydande utmaning. Det är nödvändigt 
att främja och stödja hållbara 
investeringar och skapa gynnsamma 
förutsättningar som främjar gröna 
investeringar. EU:s hållbara 
handlingsplan och EU:s taxonomi för 
hållbar verksamhet ger en stabil ram att 
bygga vidare på. Dessutom kommer EU:s 
och de enskilda ländernas budgetar att 
spela en central roll. Kommissionen har 
föreslagit ett 25 %-mål för integrering av 
klimatfrågor i alla EU-program. De 
nationella budgetarna kommer också att 
vara avgörande för att främja 
omställningen. Större användning av 
gröna budgeteringsverktyg kommer att 
bidra till att styra om offentliga 
investeringar, konsumtion och 
beskattning till gröna prioriteringar och 
bort från skadliga subventioner.

Or. en

Ändringsförslag 142
Jytte Guteland

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6 a) För att underlätta omställningen 
till klimatneutralitet i alla ekonomiska 
sektorer kan varje medlemsstat fastställa 
en färdplan för varje sektor, som 
beskriver hur och när utsläppen i sektorn 
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kan minskas till nära noll, dock senast 
2050. För att underlätta jämförelser 
mellan färdplanerna bör kommissionen 
fastställa ett harmoniserat format och en 
uppsättning kriterier som grund för 
färdplanerna. Färdplanerna bör utarbetas 
i nära samarbete mellan 
branschorganisationer, företag, 
fackföreningar, det civila samhället, 
lokala och regionala myndigheter och den 
akademiska världen och bör bedöma 
möjligheter, behov och utmaningar för att 
nå klimatneutralitet samt delges 
kommissionen som en del av de nationella 
energi- och klimatplanerna.

Or. en

Ändringsförslag 143
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6 a) Kommissionen bör rekommendera 
en detaljerad plan med alla föreslagna 
nödvändiga lagstiftningsåtgärder och 
andra åtgärder för att uppnå en 
klimatneutral ekonomi i EU senast 2050. 
Planen bör fastställa de huvudsakliga 
hindren och de åtgärder som ska 
genomföras på EU-nivå för att stödja 
omställningen av alla ekonomiska 
sektorer. Alla sektorers 
kapitalinvesteringar bör vara jämförbara 
med beaktande av deras relativa storlek 
och rättvis fördelning av bördan. När 
detta inte låter sig göras bör inhemsk och 
internationell utsläppskompensation 
tillåtas för att säkerställa att 
omställningskostnaderna är rättvisa och 
rimliga.

Or. en
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Ändringsförslag 144
Michael Bloss

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6 a) För klimatsystemet är det de 
kumulativa sammanlagda antropogena 
utsläppen under tidens gång som har 
relevans för den totala halten av 
växthusgaser i atmosfären. IPCC:s 
särskilda rapport om 1,5 °C och dess 
underliggande databas över scenarier ger 
de bästa tillgängliga och senaste 
vetenskapliga bevisen om den återstående 
växthusgasbudgeten för hela världen för 
att begränsa den globala 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå. För att leva upp till 
sina åtaganden enligt Parisavtalet bör 
unionen och medlemsstaterna anta ett 
liknande synsätt i fråga om 
växthusgasbudgeten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6 a) Eftersom det kommer att vara 
svårt att uppnå klimatneutralitet endast 
genom politiska strategier och åtgärder 
för effektivisering och minskning, är det 
nödvändigt att använda tillgänglig teknik. 
Tekniker som koldioxidavskiljning och -
användning bör utforskas och betraktas 
som drivfjädrar för att unionen ska 
uppfylla sina mål. Teknikerna bör 
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utvecklas vidare för uppskalning genom 
FoU-medel.

Or. en

Ändringsförslag 146
Michael Bloss

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Unionen har bedrivit en ambitiös 
klimatpolitik och upprättat ett regelverk för 
att uppnå sitt 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp. Den lagstiftning som 
ska bidra till att uppfylla målet utgörs 
bland annat av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG26 genom vilket 
ett system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser införs inom unionen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84227 som inför nationella mål 
för minskning av växthusgasutsläppen 
senast 2030, och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/84128 genom 
vilken medlemsstaterna åläggs att 
balansera växthusgasutsläpp och upptag 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

(7) Unionen har upprättat ett regelverk 
för att uppnå sitt nuvarande 2030-mål för 
minskade växthusgasutsläpp, som antogs 
före Parisavtalets ikraftträdande. Den 
lagstiftning som ska bidra till att uppfylla 
målet utgörs bland annat av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG26 genom vilket ett system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser 
införs inom unionen, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2018/84227 som 
inför nationella mål för minskning av 
växthusgasutsläppen senast 2030, och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84128 genom vilken 
medlemsstaterna åläggs att balansera 
växthusgasutsläpp och upptag från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk. 
Kommissionen bör senast den 30 juni 
2021 se över denna lagstiftning, 
tillsammans med all relevant 
sektorsspecifik lagstiftning, unionens yttre 
åtgärder och unionens budget, för att 
beakta unionens växthusgasbudget, 
unionens utökade klimatmål för 2030 
samt målet om nettonollutsläpp av 
växthusgaser som fastställs i denna 
förordning.

_________________ _________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
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växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 147
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Unionen har bedrivit en ambitiös 
klimatpolitik och upprättat ett regelverk för 
att uppnå sitt 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp. Den lagstiftning som 
ska bidra till att uppfylla målet utgörs 
bland annat av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG26 genom vilket 
ett system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser införs inom unionen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84227 som inför nationella mål 
för minskning av växthusgasutsläppen 
senast 2030, och Europaparlamentets och 

(7) Unionen har bedrivit en ambitiös 
klimatpolitik och upprättat ett regelverk för 
att uppnå sitt 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp. Den lagstiftning som 
ska bidra till att uppfylla målet utgörs 
bland annat av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG26 genom vilket 
ett system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser införs inom unionen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84227 som inför nationella mål 
för minskning av växthusgasutsläppen 
senast 2030, och Europaparlamentets och 
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rådets förordning (EU) 2018/84128 genom 
vilken medlemsstaterna åläggs att 
balansera växthusgasutsläpp och upptag 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

rådets förordning (EU) 2018/84128 genom 
vilken medlemsstaterna åläggs att 
balansera växthusgasutsläpp och upptag 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk. Med 
tanke på att det är ett väletablerat system 
som spelar en central roll bör 
utsläppshandelssystemet, vid behov 
anpassat, stärkt och/eller utvidgat, förbli 
det centrala inslaget i EU:s klimatpolitik 
och det huvudsakliga instrumentet för att 
uppnå de mål som fastställs i europeiska 
klimatlagen.

_________________ _________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 148
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, 
Laura Huhtasaari
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Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Unionen har bedrivit en ambitiös 
klimatpolitik och upprättat ett regelverk för 
att uppnå sitt 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp. Den lagstiftning som 
ska bidra till att uppfylla målet utgörs 
bland annat av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG26 genom vilket 
ett system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser införs inom unionen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84227 som inför nationella mål 
för minskning av växthusgasutsläppen 
senast 2030, och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/84128 genom 
vilken medlemsstaterna åläggs att 
balansera växthusgasutsläpp och upptag 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

(7) Medlemsstaterna och unionen har 
upprättat ett regelverk för att uppnå sitt 
2030-mål för minskade växthusgasutsläpp, 
utgående från åtagandena inom ramen 
för Parisavtalet. Den lagstiftning som ska 
bidra till att uppfylla målet utgörs bland 
annat av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG26 genom vilket ett 
ineffektivt och byråkratiskt system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser 
införs inom unionen, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2018/84227 som 
inför nationella mål för minskning av 
växthusgasutsläppen senast 2030, och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84128 genom vilken 
medlemsstaterna åläggs att balansera 
växthusgasutsläpp och upptag från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, och som 
uteslutande bygger på det hittills icke 
vetenskapligt belagda antagandet att 
koldioxid är den enda orsaken till den så 
kallade globala uppvärmningen.

_________________ _________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

28 Europaparlamentets och rådets 28 Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 149
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Unionen har bedrivit en ambitiös 
klimatpolitik och upprättat ett regelverk för 
att uppnå sitt 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp. Den lagstiftning som 
ska bidra till att uppfylla målet utgörs 
bland annat av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG26 genom vilket 
ett system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser införs inom unionen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84227 som inför nationella mål 
för minskning av växthusgasutsläppen 
senast 2030, och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/84128 genom 
vilken medlemsstaterna åläggs att 
balansera växthusgasutsläpp och upptag 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

(7) Unionen har bedrivit den mest 
ambitiösa klimatpolitiken i världen och 
upprättat ett regelverk för att uppnå sitt 
2030-mål för minskade växthusgasutsläpp, 
vilket har gjort det möjligt för den att 
fortsatt ligga i linje med målen i 
Parisavtalet att minska utsläppen mellan 
2 °C och 1,5 °C över förindustriell nivå. 
Den lagstiftning som ska bidra till att 
uppfylla målet utgörs bland annat av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG26 genom vilket ett system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser 
införs inom unionen, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2018/84227 som 
inför nationella mål för minskning av 
växthusgasutsläppen senast 2030, och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84128 genom vilken 
medlemsstaterna åläggs att balansera 
växthusgasutsläpp och upptag från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk 
(LULUCF).

_________________ _________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 150
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Unionen har bedrivit en ambitiös 
klimatpolitik och upprättat ett regelverk för 
att uppnå sitt 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp. Den lagstiftning som 
ska bidra till att uppfylla målet utgörs 
bland annat av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG26 genom vilket 
ett system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser införs inom unionen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84227 som inför nationella mål 

(7) Unionen har bedrivit en otillräcklig 
klimatpolitik och upprättat ett regelverk för 
att uppnå sitt 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp, som ännu inte är i linje 
med Parisavtalet. Den lagstiftning som ska 
bidra till att uppfylla målet utgörs bland 
annat av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG26 genom vilket ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser införs inom unionen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
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för minskning av växthusgasutsläppen 
senast 2030, och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/84128 genom 
vilken medlemsstaterna åläggs att 
balansera växthusgasutsläpp och upptag 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

(EU) 2018/84227 som inför nationella mål 
för minskning av växthusgasutsläppen 
senast 2030, och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/84128 genom 
vilken medlemsstaterna åläggs att 
balansera växthusgasutsläpp och upptag 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk. 
Klimatregelverket har inte lett till de 
utsläppsminskningar som krävs för att 
begränsa den globala uppvärmningen till 
1,5 °C.

_________________ _________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

Motivering

Det är ett skämt att vi berömmer varandra för EU:s framgångsrika klimatlagstiftning. Vi 
måste erkänna att vi är på fel väg, och behöver höja insatserna.
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Ändringsförslag 151
Andreas Glück, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Unionen har bedrivit en ambitiös 
klimatpolitik och upprättat ett regelverk för 
att uppnå sitt 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp. Den lagstiftning som 
ska bidra till att uppfylla målet utgörs 
bland annat av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG26 genom vilket 
ett system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser införs inom unionen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84227 som inför nationella mål 
för minskning av växthusgasutsläppen 
senast 2030, och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/84128 genom 
vilken medlemsstaterna åläggs att 
balansera växthusgasutsläpp och upptag 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

(7) Unionen har bedrivit en ambitiös 
klimatpolitik och upprättat ett regelverk 
som bygger på de senaste vetenskapliga 
insikterna, teknisk öppenhet och den 
transparens och effektivitet som 
marknaderna ger, för att uppnå sitt 2030-
mål för minskade växthusgasutsläpp. Den 
lagstiftning som ska bidra till att uppfylla 
målet utgörs bland annat av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG26 genom vilket ett system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser 
införs inom unionen, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2018/84227 som 
inför nationella mål för minskning av 
växthusgasutsläppen senast 2030, och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84128 genom vilken 
medlemsstaterna åläggs att balansera 
växthusgasutsläpp och upptag från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

_________________ _________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

28 Europaparlamentets och rådets 28 Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Unionen har bedrivit en ambitiös 
klimatpolitik och upprättat ett regelverk för 
att uppnå sitt 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp. Den lagstiftning som 
ska bidra till att uppfylla målet utgörs 
bland annat av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG26 genom vilket 
ett system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser införs inom unionen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84227 som inför nationella mål 
för minskning av växthusgasutsläppen 
senast 2030, och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/84128 genom 
vilken medlemsstaterna åläggs att 
balansera växthusgasutsläpp och upptag 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

(7) Unionen har en ledande roll med 
den ambitiösa klimatpolitik som den 
bedriver, och har upprättat ett regelverk för 
att uppnå sitt 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp. Den lagstiftning som 
ska bidra till att uppfylla målet utgörs 
bland annat av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG26 genom vilket 
ett system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser införs inom unionen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84227 som inför nationella mål 
för minskning av växthusgasutsläppen 
senast 2030, och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/84128 genom 
vilken medlemsstaterna åläggs att 
balansera växthusgasutsläpp och upptag 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

_________________ _________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
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L 275, 25.10.2003, s. 32). L 275, 25.10.2003, s. 32).
27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Unionen har bedrivit en ambitiös 
klimatpolitik och upprättat ett regelverk för 
att uppnå sitt 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp. Den lagstiftning som 
ska bidra till att uppfylla målet utgörs 
bland annat av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG26 genom vilket 
ett system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser införs inom unionen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84227 som inför nationella mål 
för minskning av växthusgasutsläppen 
senast 2030, och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/84128 genom 
vilken medlemsstaterna åläggs att 

(7) Unionen har bedrivit en 
klimatpolitik och upprättat ett regelverk för 
att uppnå sitt 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp. Den lagstiftning som 
ska bidra till att uppfylla målet utgörs 
bland annat av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG26 genom vilket 
ett system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser införs inom unionen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84227 som inför nationella mål 
för minskning av växthusgasutsläppen 
senast 2030, och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/84128 genom 
vilken medlemsstaterna åläggs att 
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balansera växthusgasutsläpp och upptag 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

balansera växthusgasutsläpp och upptag 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

_________________ _________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Dessutom lade kommissionen i sitt 
meddelande av den 28 november 2018 En 
ren jord åt alla: En europeisk strategisk 
långsiktig vision för en stark, modern, 

utgår
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konkurrenskraftig och klimatneutral 
ekonomi fram en vision för att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i 
unionen till 2050 genom en socialt rättvis 
och kostnadseffektiv omställning.

Or. en

Ändringsförslag 155
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Dessutom lade kommissionen i sitt 
meddelande av den 28 november 2018 En 
ren jord åt alla: En europeisk strategisk 
långsiktig vision för en stark, modern, 
konkurrenskraftig och klimatneutral 
ekonomi fram en vision för att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i unionen 
till 2050 genom en socialt rättvis och 
kostnadseffektiv omställning.

(8) Dessutom lade kommissionen i sitt 
meddelande av den 28 november 2018 En 
ren jord åt alla: En europeisk strategisk 
långsiktig vision för en stark, modern, 
konkurrenskraftig och klimatneutral 
ekonomi fram en vision för att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i unionen 
till 2050 genom en socialt rättvis och 
kostnadseffektiv omställning. EU bör följa 
den bana som läggs fram i meddelandet 
och verkligen minska sina 
koldioxidutsläpp, genom att uteslutande 
använda förnybara energikällor som inte 
konkurrerar med materialanvändning, 
inte stör konkurrensen och inte utarmar 
naturliga kolsänkor1a.
_________________
1a Alla strategins scenarier räknade med 
skogar som tillhandahåller totalt 60–65 
Mtoe, inte mera – en nivå som redan 
uppnåtts. 

Or. en

Ändringsförslag 156
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
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Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Dessutom lade kommissionen i sitt 
meddelande av den 28 november 2018 En 
ren jord åt alla: En europeisk strategisk 
långsiktig vision för en stark, modern, 
konkurrenskraftig och klimatneutral 
ekonomi fram en vision för att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i unionen 
till 2050 genom en socialt rättvis och 
kostnadseffektiv omställning.

(8) Dessutom lade kommissionen i sitt 
meddelande av den 28 november 2018 En 
ren jord åt alla: En europeisk strategisk 
långsiktig vision för en stark, modern, 
konkurrenskraftig och klimatneutral 
ekonomi fram en inadekvat vision för att 
uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i 
unionen till 2050 genom att förlita sig på 
kärnkraft, fossil gas och icke-existerande 
teknik. Som sådan är det inte en 
koldioxidminskningsstrategi som 
förtjänar beröm.

Or. en

Motivering

Kommissionens långsiktiga strategi är ett dåligt exempel. Den satsar vår framtid på energi 
från kärnkraft och gas och ett stort beroende av teknologiska lösningar. Vi behöver en 
strategi för förnybar energi, och en tydlig och säker väg för våra energisektorer.

Ändringsförslag 157
Michael Bloss

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Dessutom lade kommissionen i sitt 
meddelande av den 28 november 2018 En 
ren jord åt alla: En europeisk strategisk 
långsiktig vision för en stark, modern, 
konkurrenskraftig och klimatneutral 
ekonomi fram en vision för att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i unionen 
till 2050 genom en socialt rättvis och 
kostnadseffektiv omställning.

(8) Dessutom lade kommissionen i sitt 
meddelande av den 28 november 2018 En 
ren jord åt alla: En europeisk strategisk 
långsiktig vision för en stark, modern, 
konkurrenskraftig och klimatneutral 
ekonomi fram två scenarier för att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i unionen 
till 2050 genom en socialt rättvis och 
kostnadseffektiv omställning.

Or. en
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Ändringsförslag 158
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8 a) Övergången till ren energi 
kommer att resultera i ett energisystem 
där primärenergiförsörjningen till största 
del kommer från förnybara energikällor, 
vilket i betydande grad kommer att 
förbättra försörjningstryggheten, minska 
energiberoendet och främja inhemska 
arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 159
Michael Bloss

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Genom åtgärdspaketet om ren 
energi för alla i EU29 har unionen arbetat 
med en ambitiös agenda för minskade 
koldioxidutsläpp, särskilt genom att skapa 
en robust energiunion där mål för 2030 för 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30 och (EU) 2018/200131, och 
genom att skärpa relevant lagstiftning, 
bland annat Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU32.

(9) Genom åtgärdspaketet om ren 
energi för alla i EU29 har unionen arbetat 
med en agenda för minskade 
koldioxidutsläpp, särskilt genom att skapa 
en robust energiunion där mål för 2030 för 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30 och (EU) 2018/200131, och 
genom att skärpa relevant lagstiftning, 
bland annat Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU32. Senast den 30 juni 
2021 bör kommissionen se över dessa 
lagstiftningsakter för att de ska återspegla 
unionens ökade klimatambitioner som 
fastställs i denna förordning.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final av den 30 29 COM(2016) 860 final av den 30 
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november 2016. november 2016.
30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av direktiven 
2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 
1).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av direktiven 
2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 
1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/31/EU av den 19 maj 2010 om 
byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 
18.6.2010, s. 13).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/31/EU av den 19 maj 2010 om 
byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 
18.6.2010, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 160
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Genom åtgärdspaketet om ren 
energi för alla i EU29 har unionen arbetat 
med en ambitiös agenda för minskade 
koldioxidutsläpp, särskilt genom att skapa 
en robust energiunion där mål för 2030 för 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30 och (EU) 2018/200131, och 
genom att skärpa relevant lagstiftning, 
bland annat Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU32.

(9) Genom åtgärdspaketet om ren 
energi för alla i EU29 har unionen arbetat 
med en ambitiös agenda för 
klimatneutralitet, som redan är i linje med 
artikel 4.1 i Parisavtalet, särskilt genom att 
skapa en robust energiunion där mål för 
2030 för energieffektivitet och användning 
av förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30 och (EU) 2018/200131, och 
genom att skärpa relevant lagstiftning, 
bland annat Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final av den 30 
november 2016.

29 COM(2016) 860 final av den 30 
november 2016.
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30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av direktiven 
2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 
1).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av direktiven 
2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 
1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/31/EU av den 19 maj 2010 om 
byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 
18.6.2010, s. 13).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/31/EU av den 19 maj 2010 om 
byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 
18.6.2010, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 161
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Genom åtgärdspaketet om ren 
energi för alla i EU29 har unionen arbetat 
med en ambitiös agenda för minskade 
koldioxidutsläpp, särskilt genom att skapa 
en robust energiunion där mål för 2030 för 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30 och (EU) 2018/200131, och 
genom att skärpa relevant lagstiftning, 
bland annat Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/31/EU32.

(9) Genom åtgärdspaketet om ren 
energi för alla i EU29 har unionen arbetat 
med en otillräcklig agenda för minskade 
koldioxidutsläpp, som ännu inte är 
förenlig med Parisavtalet, särskilt genom 
att skapa en liberaliserad energiunion där 
otillräckliga mål för 2030 för både 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30 och (EU) 2018/200131.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final av den 30 
november 2016.

29 COM(2016) 860 final av den 30 
november 2016.

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av direktiven 

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av direktiven 
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2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 
1).

2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 
1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/31/EU av den 19 maj 2010 om 
byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 
18.6.2010, s. 13).

Or. en

Motivering

EU:s energiunion är inget att vara stolt över. Det är allmänt känt att målen för förnybar 
energi och energieffektivitet är pinsamt låga och inte förenliga med Parisavtalet. De bör ses 
över snarast.

Ändringsförslag 162
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Genom åtgärdspaketet om ren 
energi för alla i EU29 har unionen arbetat 
med en ambitiös agenda för minskade 
koldioxidutsläpp, särskilt genom att skapa 
en robust energiunion där mål för 2030 för 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30 och (EU) 2018/200131, och 
genom att skärpa relevant lagstiftning, 
bland annat Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU32.

(9) Genom åtgärdspaketet om ren 
energi för alla i EU29 har unionen arbetat 
med en ambitiös agenda för minskade 
koldioxidutsläpp, särskilt genom att skapa 
en robust energiunion där mål för 2030 för 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi och spillvärme och -kyla 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/27/EU30 och (EU) 
2018/200131, och genom att skärpa relevant 
lagstiftning, bland annat 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/31/EU32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final av den 30 29 COM(2016) 860 final av den 30 
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november 2016. november 2016.
30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av direktiven 
2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 
1).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av direktiven 
2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 
1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/31/EU av den 19 maj 2010 om 
byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 
18.6.2010, s. 13).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/31/EU av den 19 maj 2010 om 
byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 
18.6.2010, s. 13).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Genom åtgärdspaketet om ren 
energi för alla i EU29 har unionen arbetat 
med en ambitiös agenda för minskade 
koldioxidutsläpp, särskilt genom att skapa 
en robust energiunion där mål för 2030 för 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30 och (EU) 2018/200131, och 
genom att skärpa relevant lagstiftning, 
bland annat Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU32.

(9) Andra åtgärder som nyligen 
vidtagits i detta sammanhang är bland 
annat åtgärdspaketet om ren energi för alla 
i EU29 som följer en så kallad agenda för 
minskade koldioxidutsläpp, särskilt genom 
att skapa en robust energiunion där mål för 
2030 för energieffektivitet och användning 
av förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30 och (EU) 2018/200131, och 
genom att skärpa relevant lagstiftning, 
bland annat Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final av den 30 29 COM(2016) 860 final av den 30 
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november 2016. november 2016.
30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av direktiven 
2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 
1).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av direktiven 
2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 
1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/31/EU av den 19 maj 2010 om 
byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 
18.6.2010, s. 13).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/31/EU av den 19 maj 2010 om 
byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 
18.6.2010, s. 13).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Genom åtgärdspaketet om ren 
energi för alla i EU29 har unionen arbetat 
med en ambitiös agenda för minskade 
koldioxidutsläpp, särskilt genom att skapa 
en robust energiunion där mål för 2030 för 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30 och (EU) 2018/200131, och 
genom att skärpa relevant lagstiftning, 
bland annat Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU32.

(9) Genom åtgärdspaketet om ren 
energi för alla i EU29 har unionen arbetat 
med en agenda för minskade 
koldioxidutsläpp, särskilt genom att skapa 
en robust energiunion där mål för 2030 för 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30 och (EU) 2018/200131, och 
genom att skärpa relevant lagstiftning, 
bland annat Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final av den 
30 november 2016.

29 COM(2016) 860 final av den 
30 november 2016.

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av direktiven 
2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 
1).

2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av direktiven 
2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 
1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/31/EU av den 19 maj 2010 om 
byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 
18.6.2010, s. 13).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/31/EU av den 19 maj 2010 om 
byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 
18.6.2010, s. 13).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen, förkroppsligad av 
kommissionen, vill se sig själv som en 
global ledare i omställningen till 
klimatneutralitet och missar inget tillfälle 
att konstatera att den är fast besluten att 
bidra till att höja den globala 
ambitionsnivån och att stärka de globala 
insatserna mot klimatförändringar med alla 
medel som står till dess förfogande, 
inbegripet klimatdiplomati. Men hittills är 
unionen faktiskt den mest avancerade 
stormakten som håller på att förstöra sin 
egen ekonomi, vilket leder till en 
oåterkallelig förlust av konkurrenskraft 
på global nivå, vilket nyligen visats under 
covid-19-krisen.

Or. en
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Ändringsförslag 166
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, 
Pascal Canfin

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati. EU 
bör även stärka sin miljödiplomati i alla 
internationella forum, såsom 
partskonferensen för konventionen om 
biologisk mångfald och internationella 
förhandlingar om havet, som spelar en 
viktig roll för uppnåendet av 
internationella klimatmål i enlighet med 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 167
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen vill bli en global ledare 
inom djupgående minskning av 
koldioxidutsläppen och är därmed fast 
besluten att bidra till att höja den globala 
ambitionsnivån och att stärka de globala 
insatserna mot klimatförändringar med alla 
medel som står till dess förfogande, 
inbegripet klimatdiplomati. Unionen bör 
visa globalt ledarskap genom att 
förespråka ett icke-spridningsavtal för 
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fossila bränslen under Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC).

Or. en

Ändringsförslag 168
Edina Tóth, András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen står för bara 9 % av 
världens utsläpp av växthusgaser, men är 
redan en global ledare i omställningen till 
klimatneutralitet och är fast besluten att 
bidra till att höja den globala 
ambitionsnivån och att stärka de globala 
insatserna mot klimatförändringar med alla 
medel som står till dess förfogande, 
inbegripet klimatdiplomati, eftersom 
resten av världen också måste göra 
betydande framsteg för att 
ansträngningarna ska ge resultat.

Or. en

Ändringsförslag 169
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att klara den på ett 
kostnadseffektivt, rättvist, socialt 
balanserat och jämlikt sätt, samt bidra till 
att höja den globala ambitionsnivån och att 
stärka de globala insatserna mot 
klimatförändringar med alla medel som 
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står till dess förfogande, inbegripet 
klimatdiplomati.

Or. en

Ändringsförslag 170
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att klara den på ett rättvist, 
socialt jämlikt och inkluderande sätt, samt 
bidra till att höja den globala 
ambitionsnivån och att stärka de globala 
insatserna mot klimatförändringar med alla 
medel som står till dess förfogande, 
inbegripet klimatdiplomati.

Or. en

Ändringsförslag 171
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån, säkerställa lika 
villkor och att stärka de globala insatserna 
mot klimatförändringar med alla medel 
som står till dess förfogande, inbegripet 
klimatdiplomati och dess industripolitik.

Or. en
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Ändringsförslag 172
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att klara den på ett rättvist, 
jämlikt och inkluderande sätt, samt bidra 
till att höja den globala ambitionsnivån och 
att stärka de globala insatserna mot 
klimatförändringar med alla medel som 
står till dess förfogande, inbegripet 
klimatdiplomati.

Or. en

Ändringsförslag 173
Mohammed Chahim, Miriam Dalli

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati och 
en koldioxidjusteringsmekanism.

Or. en

Ändringsförslag 174
Günther Sidl

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet handels- och 
investeringspolitik samt klimatdiplomati.

Or. en

Motivering

EU:s nuvarande politik för handel och investeringar har hittills inte beaktat klimatpolitiska 
aspekter i tillräckligt hög grad. Omkring en tredjedel av EU:s koldioxidavtryck genereras 
utanför EU. Utsläpp importeras till EU genom de internationella värde- och 
leveranskedjorna. Detta motsvarar också Europaparlamentets resolution (2019/2956 (RSP)), 
punkt 110, som tillskriver handelspolitiken en stor roll när det gäller att hantera klimatkrisen.

Ändringsförslag 175
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10 a) Unionen bör hållas ansvarig för 
avregleringen och liberaliseringen av 
internationell handel, som främjar 
ökande flöden av materia och energi från 
olika delar av världen, med enorma 
miljömässiga, ekonomiska och sociala 
konsekvenser. Unionen bör i stället arbeta 
för att utveckla ömsesidigt fördelaktiga 
internationella ekonomiska förbindelser, 
som bygger på komplementaritet snarare 
än konkurrens, vägra alla former av 
neokolonialism samt stoppa alla 
frihandelsavtal.

Or. en
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Ändringsförslag 176
Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10 a) Klimatneutralitetsmålet bör 
uppnås på EU-nivå, och säkerställa lika 
villkor och konkurrenskraft, däribland 
genom att utveckla en WTO-förenlig 
koldioxidjusteringsmekanism och 
omförhandla energistadgefördraget för att 
främja hållbara energiinvesteringar.

Or. en

Ändringsförslag 177
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10 a) Med tanke på att EU är ansvarig 
för mindre än 10 % av världens utsläpp 
har tredjeländers klimatambitioner stor 
inverkan på EU:s anpassningskostnader. 
Koldioxidläckagerisker bör därför utgöra 
en viktig del av 
konsekvensbedömningarna.

Or. en

Ändringsförslag 178
Andreas Glück, Ulrike Müller, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10 a) Utsläppshandel är en hörnsten i 
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unionens klimatpolitik, och dess viktigaste 
verktyg för att minska utsläppen på ett 
kostnadseffektivt sätt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
omställning till ett påstått ”klimatneutralt 
samhälle” som ska uppnås senast 2050 
och bli en europeisk framgångssaga33, och 
har även utlyst ett klimat- och 
miljönödläge på ett överdrivet, ideologiskt 
sätt34. I efterhand, och särskilt med tanke 
på coronakrisen, har Europaparlamentet 
fått en obehaglig påminnelse om vad 
verkliga kriser innebär. I sina slutsatser av 
den 12 december 201935 enades Europeiska 
rådet om målet att uppnå en klimatneutral 
union senast 2050, i överensstämmelse 
med målen i Parisavtalet, samtidigt som 
man betonar att det borde vara nödvändigt 
att upprätta ett stödjande ramverk och att 
omställningen kommer att kräva betydande 
offentliga och privata investeringar värda 
flera procentenheter av BNP varje år. 
Europeiska rådet uppmanade också 
kommissionen att utarbeta ett förslag till 
långsiktig strategi för unionen snarast 
möjligt under 2020 så att det kan antas av 
rådet och läggas fram för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar. Sedan parlamentet 
efterlyst denna omställning har covid-19-
krisen lett till att COP26 skjutits upp ett 
år, och EU:s BNP förväntas minska mer 
än någonsin i EU:s historia. Det är inte 
den enda orsaken till att rådet borde ges 
möjlighet att ompröva sitt beslut. Det 
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nuvarande målet om att minska utsläppen 
av växthusgaser till 2030 har tidigare 
godkänts enhälligt att Europeiska rådet. 
Med tanke på parallella former skulle det 
ha varit lämpligt att Europeiska rådet 
tidigare skulle ha godkänt en höjning av 
ambitionsnivån till 2030, innan det lades 
fram som ett lagstiftningsförslag genom 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

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

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

34 Europaparlamentets resolution av den 28 
november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).

34 Europaparlamentets resolution av den 28 
november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).

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

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

Or. en

Ändringsförslag 180
Peter Liese

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och att 
detta ska bli en europeisk 
framgångssaga33,och har även utlyst ett 
klimat- och miljönödläge34. I sina 
slutsatser av den 12 december 201935 
enades Europeiska rådet om målet att 
uppnå en klimatneutral union senast 2050, i 
överensstämmelse med målen i 
Parisavtalet, samtidigt som man konstaterar 
att det är nödvändigt att upprätta ett 
stödjande ramverk och att omställningen 
kommer att kräva betydande offentliga och 
privata investeringar. Europeiska rådet 

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och att 
detta ska bli en europeisk framgångssaga33, 
och har även betonat att det krävs 
konkreta åtgärder för att uppnå detta mål. 
Vidare har Europaparlamentet vid 
flerfaldiga tillfällen uttryckt sitt stöd till 
en höjning av unionens bindande mål om 
att fram till 2030 minska 
växthusgasutsläppen. I sina slutsatser av 
den 12 december 201935 enades Europeiska 
rådet om målet att uppnå en klimatneutral 
union senast 2050, i överensstämmelse 
med målen i Parisavtalet, samtidigt som 
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uppmanade också kommissionen att 
utarbeta ett förslag till långsiktig strategi 
för unionen snarast möjligt under 2020 så 
att det kan antas av rådet och läggas fram 
för Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

man konstaterar att det är nödvändigt att 
upprätta ett stödjande ramverk och att 
omställningen kommer att kräva betydande 
offentliga och privata investeringar. 
Europeiska rådet uppmanade också 
kommissionen att utarbeta ett förslag till 
långsiktig strategi för unionen snarast 
möjligt under 2020 så att det kan antas av 
rådet och läggas fram för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 181
Michael Bloss

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och att 
detta ska bli en europeisk 
framgångssaga33,och har även utlyst ett 
klimat- och miljönödläge34. I sina 
slutsatser av den 12 december 201935 
enades Europeiska rådet om målet att 
uppnå en klimatneutral union senast 2050, i 
överensstämmelse med målen i 
Parisavtalet, samtidigt som man 
konstaterar att det är nödvändigt att 
upprätta ett stödjande ramverk och att 

(11) Europaparlamentet har utlyst ett 
klimat- och miljönödläge1a, och i detta 
avseende efterlyst en nödvändig 
omställning till ett klimatneutralt samhälle 
så snart som möjligt och senast 2050, och 
att detta ska bli en europeisk 
framgångssaga33. Parlamentet har även 
upprepade gånger uppmanat unionen att 
höja sitt klimatmål för 2030, och begärt 
att detta utökade mål ska ingå i den 
europeiska klimatlagen2a. I sina slutsatser 
av den 12 december 201935 enades 
Europeiska rådet om målet att uppnå en 
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omställningen kommer att kräva betydande 
offentliga och privata investeringar. 
Europeiska rådet uppmanade också 
kommissionen att utarbeta ett förslag till 
långsiktig strategi för unionen snarast 
möjligt under 2020 så att det kan antas av 
rådet och läggas fram för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

klimatneutral union senast 2050, samtidigt 
som man konstaterar att det är nödvändigt 
att upprätta ett stödjande ramverk och att 
omställningen kommer att kräva betydande 
offentliga och privata investeringar. 
Europeiska rådet uppmanade också 
kommissionen att utarbeta ett förslag till 
långsiktig strategi för unionen snarast 
möjligt under 2020 så att det kan antas av 
rådet och läggas fram för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

_________________ _________________
1a Europaparlamentets resolution av den 
28 november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).
2a Europaparlamentets resolution av den 
28 november 2019 om FN:s 
klimatkonferens 2019 i Madrid, Spanien 
(COP25) (2019/2712(RSP)).

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 182
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och att 
detta ska bli en europeisk 

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

framgångssaga33,och har även utlyst ett 
klimat- och miljönödläge34. I sina slutsatser 
av den 12 december 201935 uttryckte 
Europeiska rådet sitt stöd för målet att 
gemensamt uppnå en klimatneutral union 
senast 2050, i överensstämmelse med 
målen i Parisavtalet, som bygger på 
rättvisa och en rättvis omställning och 
som tar hänsyn till medlemsstaternas 
olika utgångspunkter, samtidigt som man 
konstaterar att det är nödvändigt att 
upprätta ett stödjande ramverk och att 
omställningen kommer att kräva betydande 
offentliga och privata investeringar. 
Europeiska rådet uppmanade också 
kommissionen att utarbeta ett förslag till 
långsiktig strategi för unionen snarast 
möjligt under 2020 så att det kan antas av 
rådet och läggas fram för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

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

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

34 Europaparlamentets resolution av den 28 
november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).

34 Europaparlamentets resolution av den 28 
november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).

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

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

Or. en

Ändringsförslag 183
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och 

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

resolution av den 28 november 201934. I 
sina slutsatser av den 12 december 201935 
enades Europeiska rådet om målet att 
uppnå en klimatneutral union senast 2050, 
samtidigt som man konstaterar att det är 
nödvändigt att upprätta ett stödjande 
ramverk och att omställningen kommer att 
kräva betydande offentliga och privata 
investeringar. Europeiska rådet uppmanade 
också kommissionen att utarbeta ett förslag 
till långsiktig strategi för unionen snarast 
möjligt under 2020 så att det kan antas av 
rådet och läggas fram för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

_________________ _________________
33 Europaparlamentets resolution av den 15 
januari 2020 om den europeiska gröna 
given (2019/2956(RSP)).
34 Europaparlamentets resolution av den 28 
november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).

34 Europaparlamentets resolution av den 28 
november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).

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

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

Or. en

Motivering

Parlamentet har inte bara utlyst nödläget, det har erkänt att ett sådant nödläge råder (det är 
inte bara parlamentets tolkning).

Ändringsförslag 184
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Förslag till förordning
Skäl 11

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

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

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

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

34 Europaparlamentets resolution av den 28 
november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).

34 Europaparlamentets resolution av den 28 
november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och att 

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

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

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

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

34 Europaparlamentets resolution av den 28 
november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).

34 Europaparlamentets resolution av den 28 
november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).

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

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

Or. en

Ändringsförslag 186
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11 a) Den 12 mars 2020 utlyste dock 
Världshälsoorganisationen utbrottet av 
covid-19-pandemin, som förorsakat en 
aldrig tidigare skådad humanitär, social 
och ekonomisk kris i hela unionen och på 
global nivå. När Europeiska 
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kommissionen anger ramarna för den 
europeiska klimatlagen bör den beakta 
effekterna av Covid-19 och se över sitt 
förslag i enlighet med detta.

Or. en

Motivering

Covid-19-pandemin har förorsakat en aldrig tidigare skådad humanitär, social och 
ekonomisk kris i hela unionen. När kommissionen bedömer utvecklingsbanan och fastställer 
målen för 2030 bör den beakta den senaste utvecklingen avseende covid-19-krisen.

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050. Marina och terrestra ekosystem är 
för närvarande de enda sänkorna för 
antropogena koldioxidutsläpp. Dessa 
naturliga sänkor bestående av välmående 
och fungerande skogar, jordar, 
våtmarker, torvmarker, regenerativ 
jordbruksmark, och marina livsmiljöer, 
inklusive sjögräs och marina skogar, bör 
återställas, skyddas, upprätthållas och 
utökas ytterligare. Det unionsomfattande 
målet om klimatneutralitet 2050 bör 
eftersträvas av alla medlemsstater 
gemensamt, och medlemsstaterna, 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen bör vidta de åtgärder som 
krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

Or. en
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Ändringsförslag 188
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) För att undvika 
klimatförändringarnas värsta 
konsekvenser, bör unionen sträva efter att 
uppnå en cirkulär ekonomi som i hög grad 
är resurs- och energieffektiv och bygger 
helt på förnybara energikällor, och 
slutligen en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga 
lösningar, inom unionen och i 
medlemsstaterna senast 2040. Det 
unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2040 bör eftersträvas 
individuellt av alla medlemsstater, och 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen bör vidta de åtgärder som 
krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del för 
att nå målen även i medlemsstaterna. Efter 
2040 bör unionen och alla medlemsstater 
fortsätta att minska utsläppen för att 
säkerställa att upptagen av växthusgaser 
överstiger utsläppen.

Or. en

Ändringsförslag 189
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 

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

rapporterade antropogena 
växthusgasutsläpp och växthusgasupptag 
genom naturliga och tekniska lösningar, 
inom unionen senast 2050. Alla 
medlemsstater bör bidra gemensamt till 
att uppnå det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050, utgående från sina 
nationella omständigheter och tillgången 
till stöd, och med beaktande av BNP per 
capita och medlemsstaternas olika 
utgångspunkter. De medlemsstater som 
har nått längst, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt för 
unionen att uppnå sitt mål genom att täcka 
skillnaden för medlemsstater med olika 
utgångspunkter genom negativa utsläpp. 
Av dessa åtgärder kommer unionsåtgärder 
att utgöra en viktig del.

Or. en

Ändringsförslag 190
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar inom unionen och i 
medlemsstaterna senast 2050. Det 
unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater, inbegripet regionala 
och lokala politiska nivåer, och de bör 
tillsammans med Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen vidta de åtgärder som 
krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del för 
att nå målen även i medlemsstaterna. Efter 
2050 bör unionen och alla medlemsstater 
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fortsätta att minska utsläppen för att 
säkerställa att upptagen av växthusgaser 
överstiger utsläppen.

Or. en

Ändringsförslag 191
Ondřej Knotek

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 192
Michael Bloss

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

uppnå det långsiktiga temperaturmålet i 
Parisavtalet på grundval av principen om 
rättvisa, bör unionen sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga sänkor, 
inom unionen så snart som möjligt och 
senast 2040, och att därefter uppnå 
negativa utsläpp. Målet om 
nettonollutsläpp av växthusgaser bör 
eftersträvas av alla medlemsstater såväl 
gemensamt som individuellt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar inom unionen och i de 
enskilda medlemsstaterna senast 2040. 
Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2040 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater, och de bör 
tillsammans med Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen vidta de åtgärder som 
krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del för 
att nå målen även i medlemsstaterna. Efter 
2040 bör unionen och alla medlemsstater 
fortsätta att minska utsläppen för att 
säkerställa att upptagen av växthusgaser 
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överstiger utsläppen.

Or. en

Ändringsförslag 194
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050. Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta åtgärder, efter 
bästa förmåga, för att göra det möjligt att 
uppnå detta mål. Av dessa åtgärder 
kommer unionsåtgärder att utgöra en viktig 
del, samtidigt som man fullt ut erkänner 
varje medlemsstats unika 
socioekonomiska förhållanden, samt 
principerna om subsidiaritet och 
proportionalitet.

Or. en

Ändringsförslag 195
Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 

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

tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050. Jordbruket och skogsbruket utgör 
naturliga kolsänkor som på ett särskilt 
viktigt sätt bidrar till uppnåendet av de 
fastställda målen. Det unionsomfattande 
målet om klimatneutralitet 2050 bör 
eftersträvas av alla medlemsstater 
gemensamt, och medlemsstaterna, 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen bör vidta de åtgärder som 
krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

Or. es

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 197
Andreas Glück, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050. Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 

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

klimatneutralitet individuellt med stöd 
från unionen. Medlemsstaterna, 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen bör vidta de åtgärder som 
krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

Or. en

Ändringsförslag 199
Petros Kokkalis

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12

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

(12) Enligt kommissionens idéer bör 
unionen sträva efter att uppnå en balans i 
hela ekonomin mellan antropogena 
växthusgasutsläpp och växthusgasupptag 
genom naturliga och tekniska lösningar. 
Enligt en realistisk uppskattning skulle 
detta inte kunna uppnås före 2050, om 
någonsin. I synnerhet de så kallade 
tekniska lösningarna, dvs. avskiljning och 
lagring av koldioxid, är i bästa fall i 
pilotfasen. Processen i sig är överdrivet 
energiintensiv och producerar exakt de 
växthusgaser som ska undvikas, och är 
därför i hög grad oekonomisk.

Or. en

Ändringsförslag 201
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
faktiska nollutsläpp av antropogena 
växthusgasutsläpp och stärka 
växthusgasupptaget genom naturliga 
sänkor, inom unionen senast 2040. Målen 
om utfasning av fossila bränslen senast 
2040 bör eftersträvas av alla 
medlemsstater, och medlemsstaterna, 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen bör vidta de åtgärder som 
krävs för att göra det möjligt att uppnå 
dessa mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

Or. en

Ändringsförslag 202
Michal Wiezik

Förslag till förordning
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Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 203
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12 a) Med tanke på att det är absolut 
nödvändigt att följa en riktning för 
utfasning av fossila bränslen som är 
förenlig med de accepterade och mest 
aktuella vetenskapliga rönen om 
klimatförändringar, borde en oberoende 
vetenskaplig bedömningspanel för 
klimatförändringar (ISAP) tillsättas. 
ISAP bör bestå av forskare med kunskap 
inom klimatförändringar, och vara 
fullständigt oberoende och autonom för 
att säkerställa största möjliga 
trovärdighet. Som sådan bör ISAP 
säkerställa att vi ständigt lyssnar på 
vetenskapen. Panelen bör få till uppgift 
att övervaka minskning av 
växthusgasutsläppen i unionen och 
medlemsstaterna, bedöma förenligheten 
hos åtgärder och framsteg, producera 
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årliga rapporter om framsteg och 
utsläppsklyftor, beräkna beaktanden för 
rättvisa, undersöka metoder för att 
inkludera inbäddade utsläpp och för att 
bedöma naturliga kollager samt inrätta 
unionens koldioxidbudget.

Or. en

Motivering

Skäl som ska åtfölja den nya artikeln om den oberoende vetenskapliga bedömningspanelen.

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

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12 a) Omställningen till en 
klimatneutral ekonomi 2050 bör leda till 
en mer motståndskraftig och 
konkurrenskraftig ekonomi på unionsnivå 
respektive medlemsstatsnivå, som är 
tekniskt avancerad, genererar ekonomisk 
tillväxt och nya affärs- och 
sysselsättningsmöjligheter. Den bör också 
bidra till att uppnå en mer sammanhållen 
union, och hjälpa de medborgare och 
territorier som påverkas mest av 
energiomställningen att dra nytta av den. 
För detta ändamål måste unionen 
tillhandahålla mekanismer och fonder 
som klarar utmaningen, och har kapacitet 
att mobilisera de enorma investeringar 
som behövs för att finansiera 
omställningen, så att alla medlemsstater, 
med hänsyn tagen till deras olika 
utgångspunkter, kan uppnå 
klimatneutralitet på ett kostnadseffektivt 
och socialt jämlikt sätt senast 2050.

Or. en
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Ändringsförslag 205
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12 a) Alla medlemsstater är ansvariga 
för att bidra till gemensam 
klimatneutralitet i EU 2050. Längre 
hunna medlemsstater kommer lättare att 
uppnå klimatneutralitet, eftersom de 
redan har utvecklat tekniker för att sänka 
sina utsläpp, och de kommer att kunna 
dra nytta av att överföra teknik till 
medlemsstater som inte hunnit lika långt. 
Av rättvise- och solidaritetsskäl bör 
unionens stödmekanismer och 
finansiering, såsom Fonden för en rättvis 
omställning enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) …/…, 
genomföras med hänsyn till 
medlemsstaternas olika utgångslägen när 
det gäller att nå klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 206
João Ferreira, Manuel Bompard

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12 a) EU bör säkerställa att 
medlemsstater har resurser att investera i 
den ekologiska omställningen, i detta 
avseende bör man förkasta unionens tak 
för nationella lån på 3 % av BNP enligt 
vad som föreskrivs i stabilitets- och 
tillväxtpakten – och även det strukturella 
underskott på noll som ingår i 
finanspakten – som allvarligt hämmar 
den ekologiska omställningen genom att 
förbjuda medlemsstater att inleda 
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betydande offentliga 
investeringssatsningar för att uppnå en 
ekonomi med nollutsläpp. Offentliga 
miljörelaterade och sociala investeringar 
bör undantas från denna 3-procentsregel.

Or. en

Ändringsförslag 207
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12 a) Denna förordning bidrar till att 
skydda unionsmedborgarnas oförytterliga 
rättigheter till liv och en trygg miljö, vilka 
erkänns både i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, och vilka kräver att de 
relevanta unionsinstitutionerna och 
medlemsstaterna vidtar nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive 
nationell nivå för att ta itu med de 
verkliga och omedelbara risker som det 
globala klimatnödläget medför, såväl för 
människors liv och välfärd som för den 
natur som de är beroende av.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(12 a) Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 
2050, och från och med denna tidpunkt 
bör unionens och medlemsstaternas 
upptag av växthusgaser överstiga 
utsläppen för att uppfylla målet på 1,5 oC 
över förindustriella nivåer som fastställts i 
Parisavtalet. Fram till denna tidpunkt bör 
särskild fokus ligga på att stärka 
forskningen, utveckla sänkor samt teknik 
för avskiljning av koldioxid.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12 a) Kommissionen utforskar 
utvecklingen av ett regelverk för 
certifiering av upptag av koldioxid i 
enlighet med sin handlingsplan för den 
cirkulära ekonomin och strategin från 
jord till bord. Återställande av ekosystem, 
och utveckling av en marknad för 
koldioxidupptag för landbaserad bindning 
av växthusgaser skulle bidra till att 
återställa, upprätthålla och förvalta 
naturliga sänkor och skulle främja 
biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 210
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber

Förslag till förordning
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Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12 a) Det är viktigt att inte ha en 
skogssänkeinriktad syn på skogarnas roll 
i att bekämpa klimatförändringarna. 
Fastän skogen kan balansera utsläppen 
så kommer den inte att skapa 
arbetstillfällen, innovation eller 
ekonomisk tillväxt. Dessutom kommer ett 
sänkeinriktat synsätt att främja fortsatt 
användning av fossilbaserat material i 
stället för att dra nytta av 
materialersättning och förebyggande av 
fossila utsläpp från biobaserade produkter 
och material.

Or. en

Ändringsförslag 211
Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12 a) För att säkerställa solidaritet och 
möjliggöra en effektiv energiomställning 
måste EU:s klimatpolitik utforma en 
tydlig väg för att nå klimatneutralitet 
2050. Unionen bör förhålla sig realistiskt 
till kostnadseffektivitet och tekniska 
utmaningar och säkerställa att reglerbara 
energikällor för att balansera maximal 
och minimal efterfrågan i energisystem 
såsom väteteknik, är tillgängliga och har 
överkomliga priser.

Or. en

Ändringsförslag 212
Idoia Villanueva Ruiz
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Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12 a) EU bör tillhandahålla tillräcklig 
finansiering för att uppnå målen om 
utsläppsminskning och klimatneutralitet. 
Finansiering bör ta hänsyn till 
medlemsstaternas olika utgångspunkter 
när det gäller omställningen till 
klimatneutralitet. Miljöpolitik bör åtföljas 
av nödvändiga medel för att den ska 
kunna genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 213
Peter Liese

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12 a) Alla medlemsstater har en 
skyldighet att individuellt nå nationell 
klimatneutralitet senast 2050, vilket 
innebär att varje medlemsstats unika 
utgångspunkt för att nå klimatneutralitet 
bör beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 214
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12 b) Energiomställningen förbättrar 
energieffektiviteten och minskar unionens 
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och dess medlemsstaters energiberoende. 
Denna strukturella förändring mot en 
mer effektiv ekonomi som bygger på 
förnybar energi i alla sektorer kommer 
inte bara att gynna handelsbalansen utan 
också stärka försörjningstryggheten och 
bekämpa energifattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 215
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) För att möjliggöra en rättvis 
energiomställning för medlemsstater med 
olika utgångspunkter, bör tillhörande 
finansieringsmekanismer ökas 
proportionerligt, bland annat 
moderniseringsfonden, 
solidaritetsmekanismen för i EU:s 
utsläppshandelssystem och de nya medlen 
i Fonden för en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Kommissionen bör lägga fram en 
definition av naturliga och andra 
kolsänkor för att skapa tydlighet i denna 
förordning.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) För att skapa incitament för 
upptag av koldioxid, med fullständig 
respekt för målen om biologisk mångfald, 
bör kommissionen senast 2023 utforska 
utvecklingen av ett regelverk för 
certifiering av upptag av koldioxid som 
bygger på robust och transparent 
redovisning för att övervaka och 
kontrollera koldioxidupptagens 
autenticitet och redogöra för reglerna för 
att beräkna utsläpp i hela unionen samt 
redovisningsregler för överföring av 
koldioxid över gränser och mellan 
sektorer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050 för att skydda 
jorden och människorna mot hotet från 
farliga klimatförändringar, med sikte på de 
temperaturmål som fastställs i 
Parisavtalet och i enlighet med IPCC:s 
vetenskapliga rekommendationer.

(13) Med tanke på att målen för 2030 
och målet om så kallad klimatneutralitet 
2050 redan måste omprövas på grund av 
pågående vetenskapliga debatter samt 
coronakrisen, bör man ifrågasätta 
kommissionens ursprungliga avsikt att 
bedriva samma politik även efter 2050, 
och som föregångare inom denna 
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diskutabla politik övertyga alla världens 
stater och regeringar att göra det samma. 
Det viktigaste är en vetenskaplig grund 
för framtida beslut inom miljöpolitiken, 
varigenom den så kallade mellanstatliga 
panelen för klimatförändringar (IPCC) i 
bästa fall kan tilldelas en rådgivande roll i 
beslutsfattanden, vilket dess namn redan 
antyder.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050 för att skydda 
jorden och människorna mot hotet från 
farliga klimatförändringar, med sikte på de 
temperaturmål som fastställs i Parisavtalet 
och i enlighet med IPCC:s vetenskapliga 
rekommendationer.

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050, särskilt genom 
att hjälpa de mest utsatta 
befolkningsgrupperna, genom dess yttre 
åtgärder och utvecklingspolitik, för att 
skydda jorden och människorna mot hotet 
från farliga klimatförändringar, med sikte 
på de temperaturmål som fastställs i 
Parisavtalet och i enlighet med IPCC:s och 
IPBES:s vetenskapliga rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 220
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete, samtidigt som den utgör en 

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete, samtidigt som den utgör en 
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del av och bidrar långsiktigt till det 
internationella klimatledarskapet för att 
skydda jorden och människorna mot hotet 
från farliga klimatförändringar, med sikte 
på de temperaturmål som fastställts i 
Parisavtalet och i enlighet med de 
vetenskapliga rekommendationerna från 
IPCC, den mellanstatliga plattformen för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
(IPBES) samt den oberoende europeiska 
panelen för klimatförändringar (EPCC).

del av och bidrar långsiktigt till det 
internationella klimatledarskapet för att 
skydda jorden och människorna samt 
jordens biologiska mångfald mot hotet 
från farliga klimatförändringar, med sikte 
på de temperaturmål som fastställs i 
Parisavtalet och i enlighet med de 
vetenskapliga rekommendationerna från 
IPCC, den mellanstatliga plattformen för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
(IPBES) samt den oberoende europeiska 
panelen för klimatförändringar (EPCC).

Or. fr

Ändringsförslag 221
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050 för att skydda 
jorden och människorna mot hotet från 
farliga klimatförändringar, med sikte på de 
temperaturmål som fastställs i Parisavtalet 
och i enlighet med IPCC:s vetenskapliga 
rekommendationer.

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2040 för att skydda 
jorden och människorna mot farliga 
klimatförändringar och agera på ett sätt 
som är rättvist gentemot det södra 
halvklotet, med sikte på de temperaturmål 
som fastställs i Parisavtalet och i enlighet 
med IPCC:s vetenskapliga 
rekommendationer.

Or. en

Motivering

Klimatförändringarna är inte ett överhängande hot utan pågår redan.

Ändringsförslag 222
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Dolors Montserrat, 
Esther de Lange
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050 för att skydda 
jorden och människorna mot hotet från 
farliga klimatförändringar, med sikte på de 
temperaturmål som fastställs i Parisavtalet 
och i enlighet med IPCC:s vetenskapliga 
rekommendationer.

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050 för att ge skydd 
mot hotet från farliga klimatförändringar, 
med sikte på de temperaturmål som 
fastställs i Parisavtalet och i enlighet med 
vetenskapliga rekommendationer från 
IPCC och medlemsstaternas 
klimatrådgivande organ.

Or. en

Ändringsförslag 223
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050 för att skydda 
jorden och människorna mot hotet från 
farliga klimatförändringar, med sikte på de 
temperaturmål som fastställs i Parisavtalet 
och i enlighet med IPCC:s vetenskapliga 
rekommendationer.

(13) Unionen bör fortsätta och stärka 
sitt klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050 för att skydda 
jorden, människorna och ekonomin mot 
hotet från farliga klimatförändringar, med 
sikte på de temperaturmål som fastställs i 
Parisavtalet och i enlighet med IPCC:s 
vetenskapliga rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 224
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionen bör fortsätta sitt (13) Unionen bör fortsätta sitt 
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klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050 för att skydda 
jorden och människorna mot hotet från 
farliga klimatförändringar, med sikte på de 
temperaturmål som fastställs i Parisavtalet 
och i enlighet med IPCC:s vetenskapliga 
rekommendationer.

klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050 för att skydda 
jorden och människorna mot hotet från 
farliga klimatförändringar, med sikte på det 
temperaturmål som fastställs i Parisavtalet 
och i enlighet med IPCC:s vetenskapliga 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 225
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050 för att skydda 
jorden och människorna mot hotet från 
farliga klimatförändringar, med sikte på de 
temperaturmål som fastställs i Parisavtalet 
och i enlighet med IPCC:s vetenskapliga 
rekommendationer.

(13) Unionen bör fortsätta och vid behov 
styra om kursen i sitt klimatarbete och för 
att skydda jorden, människorna och 
ekosystemen mot hotet från farliga 
klimatförändringar, med sikte på de 
temperaturmål som fastställs i Parisavtalet 
och i enlighet med vetenskapliga 
rekommendationer.

Or. en

Motivering

Denna lag säger ingenting om tiden efter 2050, delar av EU:s nuvarande politik hindrar 
respektive ambitioner fram till 2050, och vi bör ta itu med dem. Bästa och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, som i artikel 3.3., är inte uteslutande IPCC.

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

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(13 a) De nationella 
klimatrådgivningsorganen spelar en viktig 
roll i fråga om att informera allmänheten 
och bidra till den politiska debatten om 
klimatförändringarna i de medlemsstater 
där de finns, och inrättandet av sådana 
organ på medlemsstatsnivå bör 
uppmuntras. Dessa organs samarbete med 
kommissionen och andra 
klimatrådgivningsorgan i EES-länder är 
viktigt. De rådgivande nämnderna för 
miljö och hållbar utveckling (EEAC) är 
ett nätverk av nationella och regionala 
rådgivningsorgan som för samman 
experter, främjar informationsutbyte och 
ger oberoende råd.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13 a) Europeiska unionen bör definiera 
och ge rättsligt erkännande till 
klimatflyktingars status som personer som 
fördrivits och tvingats att flytta som en 
direkt eller indirekt följd av 
klimatförändringarna, såsom torka, 
extrema temperaturer, förändringar i 
vattnets sammansättning, stigande 
havsnivåer, ökenspridning och 
översvämningar. Såsom angavs 2018 i 
FN:s generalförsamling i UNHCR:s 
globala flyktingpakt, interagerar klimat, 
miljöförstöring och naturkatastrofer allt 
mer med faktorerna bakom 
flyktingrörelser, orsakade av förlorade 
försörjningsmöjligheter samt osäker 
livsmedelsförsörjning.

Or. en
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Ändringsförslag 228
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13 a) Unionen bör ytterligare främja 
utveckling av ren energi, genom såväl 
befintliga som nya åtgärder, vilket 
kommer att bidra till uppnåendet av 
klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 229
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Unionen bör hålla fast vid sin 
teknikneutrala linje på vägen mot 
nettonollutsläpp av växthusgaser. Den bör 
förhålla sig realistiskt till teknikens 
mognad, den tekniska potentialen för 
storskalig utveckling av förnybara 
energikällor i befintliga och nya 
energiföretag samt acceptans från den 
breda allmänheten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Kommissionen bör utveckla 
strategi för unionens framtida 
klimatpolitik för tiden efter 2050, när 
klimatneutralitet väl har uppnåtts.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner. När medlemsstaterna 
antar sina anpassningsstrategier och -
planer bör de fästa särskild 
uppmärksamhet vid de mest sårbara 
områdena såsom kustområden, öar, och 
de yttersta randområdena, som särskilt 
påverkas av klimatförändringarna genom 
naturkatastrofer och extrema 
väderfenomen såsom cykloner, stormar, 
torka, erosion, värmeböljor och bränder, 
samt stigande havsnivåer, ökad 
yttemperatur i havet, kustöversvämningar, 
och ökad surhet i haven. 
Anpassningsstrategier och -planer bör 
uppmuntra till naturbaserade lösningar 
och ta vederbörlig hänsyn till områdenas 
särdrag och lokal kunskap, samt fastställa 
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konkreta åtgärder för att skydda marina 
ekosystem och kustekosystem. 
Anpassningsstrategier bör också 
uppmuntra till byte av modell i sårbara 
områden såsom öar, utgående från 
miljövänliga och naturbaserade 
lösningar. De bör stärka 
självförsörjningen för att säkerställa 
bättre levnadsförhållanden, till exempel 
hållbart och lokalt jordbruk, hållbar 
vattenförvaltning, förnybar energi osv. i 
enlighet med målen för hållbar 
utveckling, för att främja deras 
motståndskraft och skyddet av deras 
ekosystem.

Or. en

Ändringsförslag 232
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Destruktiva 
verksamheter som hindrar ekosystemens 
förmåga att anpassa sig till 
klimatförändringar bör avlägsnas för att 
säkerställa den biologiska mångfaldens 
och ekosystemtjänsternas motståndskraft, 
bland annat genom fixering av koldioxid. 
Anläggningar för förnybar energi, som är 
förenliga med naturen, bör prioriteras. 
Medlemsstaterna bör anta heltäckande 
nationella anpassningsstrategier och 
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anpassningsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 233
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Förbättring, bevaring 
och återställande av biologisk mångfald 
är därför viktigt för att utnyttja dess fulla 
potential för klimatreglering och 
anpassning. Medlemsstaterna bör anta 
heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
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motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. I detta hänseende bör 
verksamheter som hindrar ekosystemens 
förmåga att anpassa sig till 
klimatförändringar avlägsnas för att 
säkerställa den biologiska mångfaldens 
och ekosystemtjänsternas motståndskraft. 
Medlemsstaterna bör anta heltäckande 
nationella anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 235
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner och införliva dem i sin 
nationella lagstiftning. Kommissionen bör 
hjälpa till med övervakningen av framsteg 
med anpassning, genom att utveckla 
indikatorer.

Or. en

Motivering

Vi behöver indikatorer för anpassning och vi måste göra anpassningsstrategier bindande 
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inom medlemsstaterna för att säkerställa ett korrekt genomförande.

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner, där de bör sikta på att 
fastställa nationella mål.

Or. en

Ändringsförslag 237
Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör, där 
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anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

så är lämpligt, anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
utveckla heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 239
Antoni Comín i Oliveres

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att framgångsrikt anpassa sig 
till klimatförändringarna bör unionen 
fastställa, bland andra åtgärder, egna 
resurser från utsläppshandelssystemet 
(ETS) samt en skatt på sjöfarts- och 
luftfartsbränslen. Utan tillräcklig tillgång 
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till ekonomiska medel för tillämpningen 
av de nationella energi- och 
klimatplanerna, som härletts från denna 
förordning på alla nivåer av den 
offentliga förvaltningen, kommer de 
nationella planerna att vara bra men 
deras mål omöjliga att uppnå.

Or. en

Ändringsförslag 240
Petros Kokkalis

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) De negativa effekterna av 
klimatförändringarna kan möjligen 
överstiga medlemsstaternas 
anpassningsförmåga. Därför bör 
medlemsstaterna och unionen arbeta 
tillsammans för att avvärja, minimera och 
hantera förluster och skador, såsom 
föreskrivs i artikel 8 i Parisavtalet, 
däribland genom Warszawas 
internationella mekanism.

Or. en

Ändringsförslag 241
Antoni Comín i Oliveres

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Unionen bör införa en gränsskatt 
på koldioxid för att göra målen i denna 
förordning förenliga med europeiska 
företags konkurrenskraft, särskilt små 
och medelstora företag. Gränsskatt på 
koldioxid är det mest effektiva verktyget 
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för att säkerställa att uppnåendet av 
målen för denna förordning bibehåller de 
europeiska företagens konkurrenskraft 
intakt i förhållande till företag från 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 242
Jytte Guteland

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, de sociala, ekonomiska 
och miljömässiga kostnaderna om inga 
eller otillräckliga åtgärder skulle vidtas, 
det faktum att kvinnor drabbas 
oproportionerligt av 
klimatförändringarna och behovet av att 
stärka jämställdheten mellan kvinnor och 
män, energi- och livsmedelsförsörjning 
och överkomliga priser, med särskilt 
beaktande av behovet av att 
energifattigdom bekämpas, rättvisa och 
solidaritet mellan och inom 
medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik i 
enlighet med Internationella 
arbetsorganisationens riktlinjer från 2015 
för en rättvis omställning till miljömässigt 
hållbara ekonomier och samhällen för 
alla, bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
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behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

Or. en

Ändringsförslag 243
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta 
medlemsstaternas olika utgångspunkter, 
de olika nationella omständigheterna och 
tillgängligt stöd för att inte skapa vinnare 
och förlorare bland medlemsstater och 
regioner, samt hur omställningen till 
klimatneutralitet bidrar till medborgarnas 
välbefinnande, samhällets välstånd och 
ekonomins konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, som fullt ut beaktar behovet av att 
bekämpa energifattigdom, rättvisa och 
solidaritet mellan och inom 
medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik i 
enlighet med Internationella 
arbetsorganisationens riktlinjer från 2015 
för en rättvis omställning till miljömässigt 
hållbara ekonomier och samhällen för 
alla, bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
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risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

Or. en

Ändringsförslag 244
Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden. Fram till 2030 och därefter ska 
alla EU-åtgärder, såsom systemet för 
handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser, garantera allmänt 
kostnadseffektiva och effektiva framsteg i 
hela unionen genom att tillhandahålla 
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den flexibilitet som krävs för att 
kombinera uppnåendet av klimatmålen 
med ekonomisk hållbarhet.

Or. es

Ändringsförslag 245
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på 
deras ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och 
planeringsbeslut, kostnadseffektivitet och 
teknikneutralitet för att uppnå 
minskningar och upptag av växthusgaser 
samt ökad motståndskraft, och ökad 
miljöintegritet och ambitionsnivå över 
tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
målen för denna förordning bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till målen för denna förordning, 
människornas välbefinnande, samhällets 
välstånd och ekonomins konkurrenskraft, 
behovet av att göra omställningen rättvis 
och socialt jämlik, bästa tillgängliga 
vetenskapliga bevis, särskilt rön som 
rapporteras av IPCC, de mänskliga, 
miljömässiga, sociala och ekonomiska 
kostnaderna om inga åtgärder vidtas, 
UNFCCC:s principer om rättvisa, och 
ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

Or. en

Motivering

Människor med medborgarskap är inte de enda som påverkas inom EU.
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Ändringsförslag 246
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, Rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa, solidaritet och lika 
konkurrensvillkor mellan och inom 
medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden, olika ekonomiska aktörers 
förmåga att investera på ett ekonomiskt 
och socialt hållbart sätt i övergången, 
potentiell risk för kolläckage och dess 
reglering av kolimport.

Or. fr

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

Förslag till förordning
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Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, all byråkrati eller hinder 
i form av lagstiftning som möjligen 
hindrar ekonomiska aktörer eller sektorer 
från att nå klimatmålen, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
den nuvarande infrastrukturens status 
och möjliga behov att uppdatera och 
investera i infrastruktur i unionen, och 
ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

Or. en

Ändringsförslag 248
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på (15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
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unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet 
påverkar medborgarnas hälsa och 
ekonomiska välbefinnande, samhällets 
välstånd och ekonomins konkurrenskraft, 
inbegripet rättvis konkurrens och lika 
villkor på global nivå, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, 
kostnadseffektivitet, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
medlemsstaternas klimatrådgivande 
organ och forskningsinitiativet till 
gemensam programplanering 
Sammanlänkning av klimatkunskap för 
Europa, behovet av att integrera 
klimatrelaterade risker i investerings- och 
planeringsbeslut, kostnadseffektivitet och 
teknikneutralitet för att uppnå minskningar 
och upptag av växthusgaser samt ökad 
motståndskraft, och ökad miljöintegritet 
och ambitionsnivå över tiden.

Or. en

Ändringsförslag 249
Michael Bloss

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
målet för nettonollutsläpp av 
växthusgaser bör medlemsstaterna och 
Europaparlamentet, rådet och 
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omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
Kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

kommissionen beakta hur omställningen 
till klimatneutralitet bidrar till 
medborgarnas välbefinnande, samhällets 
välstånd och ekonomins konkurrenskraft, 
de miljömässiga, sociala och ekonomiska 
kostnaderna om inga åtgärder vidtas eller 
vidtas för sent, maximering av energi- och 
resurseffektiviteten, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, med särskilt beaktande av behovet 
av att energifattigdom bekämpas, rättvisa 
och solidaritet mellan och inom 
medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet för att uppnå 
minskningar och upptag av växthusgaser 
samt ökad motståndskraft, på grundval av 
principen om rättvisa, och ökad 
miljöintegritet och ambitionsnivå över 
tiden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas hälsa och ekonomiska 
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samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

välstånd, samhällets välstånd och 
ekonomins konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, 
kostnadseffektivitet, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
medlemsstaternas klimatrådgivande 
organ, och forskningsinitiativet till 
gemensam programplanering 
Sammanlänkning av klimatkunskap för 
Europa, behovet av att integrera 
klimatrelaterade risker i investerings- och 
planeringsbeslut, kostnadseffektivitet och 
teknikneutralitet för att uppnå minskningar 
och upptag av växthusgaser samt ökad 
motståndskraft, och ökad miljöintegritet 
och ambitionsnivå över tiden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
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ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC och 
IPBES, behovet av att integrera 
klimatrelaterade risker i investerings- och 
planeringsbeslut, kostnadseffektivitet och 
teknikneutralitet för att uppnå minskningar 
och upptag av växthusgaser samt ökad 
motståndskraft, behovet av att förvalta, 
skydda och återställa marina och terrestra 
ekosystem och biologisk mångfald, och 
ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

Or. en

Ändringsförslag 252
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, skyldigheter och nödvändig 
ambitionshöjning i 
markanvändningssektorn när det gäller 
att lagra koldioxid, rättvisa och solidaritet 
mellan och inom medlemsstaterna med 
tanke på deras ekonomiska möjligheter, 
nationella förhållanden och behovet av 
konvergens över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
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kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

Or. en

Ändringsförslag 253
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, social 
rättvisa, samhällets välstånd och 
ekonomins konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker och sårbarhets- och 
riskbedömningar ur klimatperspektiv i 
investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.
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Or. en

Ändringsförslag 254
Ondřej Knotek

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
och inte lämna någon utanför, baseras på 
konsekvensbedömning och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, särskilt 
rön som rapporteras av IPCC, behovet av 
att integrera klimatrelaterade risker i 
investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

Or. en

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

Förslag till förordning
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Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
samtidigt som man säkerställer att EU-
politiken är klimatsäker, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

Or. en

Ändringsförslag 256
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
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omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på 
deras ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, särskilt rön som rapporteras av 
IPCC, behovet av att integrera 
klimatrelaterade risker i investerings- och 
planeringsbeslut, kostnadseffektivitet och 
teknikneutralitet för att uppnå minskningar 
och upptag av växthusgaser samt ökad 
motståndskraft, och ökad miljöintegritet 
och ambitionsnivå över tiden, Och med 
särskilt fokus på rättvisa och solidaritet 
mellan och inom medlemsstaterna med 
tanke på deras ekonomiska möjligheter, 
nationella förhållanden och behovet av 
konvergens över tiden, samt behovet att 
göra omställningen rättvis och socialt 
jämlik.

Or. en

Ändringsförslag 257
Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd, rättssäkerhet för 
aktörerna och ekonomins konkurrenskraft, 
energi- och livsmedelsförsörjning och 
överkomliga priser, rättvisa och solidaritet 
mellan och inom medlemsstaterna med 
tanke på deras ekonomiska möjligheter, 
nationella förhållanden och behovet av 
konvergens över tiden, behovet av att göra 
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omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

Or. es

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

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas livskvalitet och 
välbefinnande, samhällets välstånd och 
ekonomins konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
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över tiden. över tiden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att 
uppnå klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och 
ambitionsnivå över tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder för 
att skydda miljön och anpassa sig till 
klimatförändringarna på unionsnivå och 
nationell nivå, bör medlemsstaterna och 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen beakta coronakrisens 
socioekonomiska följdverkningar på 
medellång och lång sikt, medborgarnas 
välbefinnande, samhällets välstånd och 
ekonomins konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, bevarande av den sociala 
marknadsekonomin, respekt för 
principerna om nationell suveränitet och 
subsidiaritet, respekt för skyldigheter 
enligt den gemensamma inre marknaden, 
Bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
sett till en rationell miljöpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 260
Adam Jarubas

Förslag till förordning
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Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15 a) Målet om en klimatneutral 
ekonomi i unionen senast 2050 bör 
uppnås med beaktande av 
medlemsstaternas olika utgångspunkter 
och i en anda av solidaritet med 
medlemsstater med lägre inkomster, bland 
annat genom proportionerligt ökande 
ersättningsmekanismer enligt befintlig 
lagstiftning, med särskild hänsyn till 
direktivet om EU:s 
utsläppshandelssystem.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Omställningen till 
klimatneutralitet kräver förändringar 
inom samtliga politikområden och 
gemensamma insatser inom alla sektorer i 
ekonomin och samhället, vilket 
kommissionen framhåller i sitt 
meddelande om den gröna given. I sina 
slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att all 
relevant EU-lagstiftning och EU-politik 
måste vara förenlig med och bidra till 
uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, 
samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, 
och uppmanade kommissionen att 
undersöka huruvida detta kräver en 
anpassning av de gällande bestämmelserna.

(16) Som beskrevs ovan offentliggjorde 
kommissionen den 11 december 2019 sitt 
meddelande om den gröna given. I sina 
slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att all 
relevant EU-lagstiftning och EU-politik 
bör vara förenlig med och bidra till 
uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, 
samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, 
och uppmanade kommissionen att 
undersöka huruvida detta kräver en 
anpassning av de gällande bestämmelserna. 
Med tanke på coronakrisen som tydligt 
visade vad ett riktigt nödläge är, 
uppmanas både Europeiska rådet och 
Europeiska kommissionen att undersöka 
sina mål på grundval av dessa nya rön. 
EU:s medlemsstater och unionen 
uppmanas följaktligen att ompröva sina 
åtaganden enligt Parisavtalet och vid 
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behov anpassa respektive slutsatser och 
lagstiftning i en anda av rationell 
miljöpolitik snarare än en vilseledande 
klimatpolitik. Detta gäller särskilt 
Europeiska rådets slutsatser av den 23–24 
oktober 2014 och 17–18 mars 2016 
(fastställer mål för 2030) och av den 12 
december 2019 (fastställer ett mål om 
”klimatneutralitet” för 2050) samt den 
EU-lagstiftning som nämns ovan i skäl 7–
9. I motsats till detta bör det påpekas att 
Europeiska centralbankens program för 
köp av värdepapper från företagssektorn 
hittills i huvudsak använts för att 
finansiera koldioxidintensiva 
verksamheter, i bjärt kontrast till 
kommissionens förmodat världsräddande 
klimatpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 262
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver förändringar inom samtliga 
politikområden och gemensamma insatser 
inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, vilket kommissionen framhåller 
i sitt meddelande om den gröna given. I 
sina slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att 
all relevant EU-lagstiftning och EU-politik 
måste vara förenlig med och bidra till 
uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, 
samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, 
och uppmanade kommissionen att 
undersöka huruvida detta kräver en 
anpassning av de gällande bestämmelserna.

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver förändringar inom samtliga 
politikområden, inklusive befintlig 
lagstiftning, och gemensamma insatser 
inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, vilket kommissionen framhåller 
i sitt meddelande om den gröna given. En 
betydande andel av den lagstiftning som 
kommer att visa vägen till 
klimatneutralitet har redan införts, men 
är i många fall inte lämplig för eller 
inriktad på unionens uppdaterade eller 
höjda klimatambitioner och detta kunde 
utgöra onödiga hinder för ekonomiska 
aktörer, industri och nationella och lokala 
myndigheter och stoppa innovationer och 
teknisk utveckling. Med hänvisning till 
strategin för bättre lagstiftning med 
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tillhörande mål och enligt rådets slutsats 
av den 12 december 2019 där det 
konstaterades att all relevant EU-
lagstiftning och EU-politik måste vara 
förenlig med och bidra till uppfyllandet av 
klimatneutralitetsmålet, samtidigt som 
hänsyn tas till lika villkor, bör 
kommissionen undersöka huruvida detta 
kräver en anpassning av de gällande 
bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 263
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver förändringar inom samtliga 
politikområden och gemensamma insatser 
inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, vilket kommissionen framhåller 
i sitt meddelande om den gröna given. I 
sina slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att 
all relevant EU-lagstiftning och EU-
politik måste vara förenlig med och bidra 
till uppfyllandet av 
klimatneutralitetsmålet, samtidigt som 
hänsyn tas till lika villkor, och 
uppmanade kommissionen att undersöka 
huruvida detta kräver en anpassning av 
de gällande bestämmelserna.

(16) Den ekologiska omställningen till 
en koldioxidfri ekonomi kräver 
förändringar inom samtliga politikområden 
och målmedvetna insatser inom alla 
sektorer i ekonomin och samhället, vilket 
kommissionen framhåller i sitt meddelande 
om den gröna given.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver förändringar inom samtliga 
politikområden och gemensamma insatser 
inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, vilket kommissionen framhåller 
i sitt meddelande om den gröna given. I 
sina slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att all 
relevant EU-lagstiftning och EU-politik 
måste vara förenlig med och bidra till 
uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, 
samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, 
och uppmanade kommissionen att 
undersöka huruvida detta kräver en 
anpassning av de gällande bestämmelserna.

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver omvälvande förändringar inom 
samtliga politikområden och gemensamma 
insatser inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, vilket kommissionen framhåller 
i sitt meddelande om den gröna given. 
Främjandet av skattesystem och 
prissättning som reflekterar miljömässiga 
kostnader, inbegripet förlust av biologisk 
mångfald, och om ändringar i nationella 
skattesystem för att omfördela 
skattetrycket från arbete till föroreningar, 
nämns också av kommissionen i dess 
strategi för biologisk mångfald för 2030. I 
sina slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att all 
relevant EU-lagstiftning och EU-politik 
måste vara förenlig med och bidra till 
uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, 
samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, 
och uppmanade kommissionen att 
undersöka huruvida detta kräver en 
anpassning av de gällande bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 265
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver förändringar inom samtliga 
politikområden och gemensamma insatser 
inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, vilket kommissionen framhåller 
i sitt meddelande om den gröna given. I 
sina slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att all 
relevant EU-lagstiftning och EU-politik 
måste vara förenlig med och bidra till 

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver förändringar inom samtliga 
politikområden och gemensamma insatser 
inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, även luftfarten och sjöfarten, 
vilket kommissionen framhåller i sitt 
meddelande om den gröna given. I sina 
slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att all 
relevant EU-lagstiftning och EU-politik 
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uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, 
samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, 
och uppmanade kommissionen att 
undersöka huruvida detta kräver en 
anpassning av de gällande bestämmelserna.

måste vara förenlig med och bidra till 
uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, 
samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, 
och uppmanade kommissionen att 
undersöka huruvida detta kräver en 
anpassning av de gällande bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 266
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver förändringar inom samtliga 
politikområden och gemensamma insatser 
inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, vilket kommissionen framhåller 
i sitt meddelande om den gröna given. I 
sina slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att all 
relevant EU-lagstiftning och EU-politik 
måste vara förenlig med och bidra till 
uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, 
samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, 
och uppmanade kommissionen att 
undersöka huruvida detta kräver en 
anpassning av de gällande bestämmelserna.

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver förändringar inom samtliga 
politikområden, ambitiös och varaktig 
finansiering, och gemensamma insatser 
inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, vilket kommissionen framhåller 
i sitt meddelande om den gröna given. I 
sina slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att all 
relevant EU-lagstiftning och EU-politik 
måste vara förenlig med och bidra till 
uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, 
samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, 
och uppmanade kommissionen att 
undersöka huruvida detta kräver en 
anpassning av de gällande bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 267
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Omställningen till klimatneutralitet (16) Omställningen till klimatneutralitet 
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kräver förändringar inom samtliga 
politikområden och gemensamma insatser 
inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, vilket kommissionen framhåller 
i sitt meddelande om den gröna given. I 
sina slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att all 
relevant EU-lagstiftning och EU-politik 
måste vara förenlig med och bidra till 
uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, 
samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, 
och uppmanade kommissionen att 
undersöka huruvida detta kräver en 
anpassning av de gällande bestämmelserna.

kräver förändringar inom samtliga 
politikområden och gemensamma 
betydande insatser inom alla sektorer i 
ekonomin och samhället, vilket 
kommissionen framhåller i sitt meddelande 
om den gröna given. I sina slutsatser av 
den 12 december 2019 konstaterade 
Europeiska rådet också att all relevant EU-
lagstiftning och EU-politik måste vara 
förenlig med och bidra till uppfyllandet av 
klimatneutralitetsmålet, samtidigt som 
hänsyn tas till lika villkor, och uppmanade 
kommissionen att undersöka huruvida detta 
kräver en anpassning av de gällande 
bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 268
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16 a) En utfasning av fossila bränslen 
från energisystemet är avgörande för 
klimatneutraliteten, men också för EU:s 
återhämtning från covid-19-krisen och 
för ett långsiktigt välstånd. Förnybar 
energi från mer hållbara källor kommer 
att vara av grundläggande betydelse för 
att bekämpa klimatförändring och förlust 
av biologisk mångfald. EU bör prioritera 
lösningar som t.ex. havsenergi och 
havsbaserad vindkraft som också 
möjliggör regenerering av fiskbestånd, 
eller solenergiparker där marken används 
för att främja biologisk mångfald och 
hållbar bioenergi. Användningen av hela 
träd och livsmedels- och fodergrödor för 
energiproduktion – oavsett om de odlats i 
EU eller importerats – bör minimeras1a.

_________________
1a Detta är i sin helhet en tolkning av den 
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antagna strategin för biologisk mångfald. 
Ge naturen större plats i våra liv 
(COM(2020)0380).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16 a) För att peka på vikten av 
klimatpolitik och ge politiska aktörer den 
information som behövs i 
lagstiftningsprocessen, bör kommissionen 
bedöma all framtida lagstiftning genom 
en ny lins, där klimatet och följderna för 
klimatet ingår och avgöra hur all 
föreslagen lagstiftning kommer att 
inverka på klimat och miljö, på samma 
nivå som kommissionen bedömer rättslig 
grund, subsidiaritet och proportionalitet.

Or. en

Ändringsförslag 270
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) EU har redan ett investeringsgap 
på omkring 260 miljarder euro per år för 
att uppnå klimatmålen för 2030. Därför 
är det viktigt att EU:s 
återhämtningsprogram avsätter 
omfattande ekonomiskt stöd för 
klimatåtgärder i bygg-, energi- och 
transportsektorn, och särskilt fördubbling 
av finansieringen för ren väteteknologi.
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Or. en

Ändringsförslag 271
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Omställningen till 
klimatneutralitet kräver att alla sektorer 
gör sin del. Den roll som förnybara 
produkter och material kan spela för att 
ersätta fossila produkter och material bör 
erkännas. Vidare användning av 
förnybara produkter och material ger en 
fördel när det gäller att begränsa 
klimatförändringarna, och gynnar många 
olika sektorer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Att skapa klimatresiliens och 
anpassning till klimatförändringarnas 
oundvikliga effekter kräver också en 
gemensam insats av ekonomiska och 
sociala sektorer, och samstämmighet i 
europeisk lagstiftning och politik.

Or. en

Ändringsförslag 273
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen
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Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Med beaktande av risken för 
koldioxidläckage, bör omställningen till, 
och det fortsatta arbetet för att 
upprätthålla, klimatneutralitet vara en 
sann, grön omställning, och leda till en 
faktisk utsläppsminskning och inte skapa 
ett falskt EU-baserat resultat, med tanke 
på att produktion och utsläpp flyttats till 
områden utanför EU. För att uppnå detta 
bör unionens politik utformas för att 
minimera risken för koldioxidläckage och 
utforska tekniska lösningar.

Or. en

Motivering

.

Ändringsförslag 274
Michael Bloss

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att 
bedöma och lägga fram förslag för att 
höja unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att 
det är förenligt med 
klimatneutralitetsmålet för 2050. I sitt 
meddelande betonade kommissionen att 
all unionspolitik bör bidra till 
klimatneutralitetsmålet och att alla 
sektorer bör bidra. Senast till september 
2020 bör kommissionen, på grundval av 
en heltäckande konsekvensbedömning 
och med beaktande av sin analys av de 

utgår
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integrerade nationella energi- och 
klimatplaner som den mottagit i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, se över 
unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som 
är relevant för att uppnå målet skulle 
behöva ändras för att uppnå 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990.
_________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder 
samt om ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 
och (EG) nr 715/2009, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 
2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU 
och 2013/30/EU samt rådets direktiv 
2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT 
L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–55 
% jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som 
är relevant för att uppnå målet skulle 
behöva ändras för att uppnå 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990.

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. Antropogena utsläpp av 
växthusgaser är direkt kopplade till 
ekonomiska verksamheter, vilket visas av 
det faktum att det från efterkrigstiden 
fram till i dag har skett en nästan 
oavbruten ökning av globala 
koldioxidutsläpp, som avbröts tillfälligt i 
samband med den recession som den 
ekonomiska krisen 2007–2008 förde med 
sig. Den har också avbrutits av covid-19-
pandemin, som sannolikt utlöser den 
värsta recessionsspiralen sedan den stora 
depressionen. Ekonomiskt välstånd låter 
ett samhälle bedriva miljöskydd som 
gynnar alla. Därför är det uppenbart att 
ovannämnda meddelande inte på ett 
korrekt sätt beaktat hur viktig ekonomisk 
tillväxt är som en förutsättning för en 
rationell miljöpolitik och social välfärd. 
Såväl höjningen av målet om minskning 
av växthusgasutsläpp till 2030, och målen 
om så kallad klimatneutralitet, måste 
omprövas. Kommissionen betonade 
tvärtom att all unionspolitik bör bidra till 
klimatneutralitetsmålet och att alla sektorer 
bör bidra, vilket, enligt aktuella rön, i 
själva verket skulle förstöra alla 
energiintensiva sektorer. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 i en 
anda av en rationell klimatpolitik. Denna 
konsekvensbedömning bör vara 
utgångspunkt för alla vidare diskussioner. 
Alla lagstiftningsinitiativ måste 
underordnas detta, om vi inte vill riskera 
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att beskyllas för att endast skapa 
ideologiskt grundade rättsliga fakta.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 276
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Kommissionen bör, 
på grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning som beaktar de 
observerade och förväntade 
socioekonomiska konsekvenserna av 
covid-19-pandemin och med beaktande av 
sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
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över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–55 
% jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–55 
% jämfört med 1990 års nivåer, och 
dessutom lämna information om 
rapporterade utsläpp och upptag i hela 
unionen som förväntas för 2030. För att 
möjliggöra en initierad diskussion bör 
resultaten av denna analys också 
innehålla de uppdaterade kostnaderna för 
att uppnå det nuvarande målet för 2030 
på 40 % och kostnaderna för att uppnå ett 
nytt mål för 2030. Detta kommer att 
utgöra en oumbärlig grund för 
beslutsfattare, så att de kan besluta om det 
mest kostnadseffektiva scenariot för EU. 
Om kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Inom nio 
månader efter det att 
konsekvensbedömningen färdigställts, bör 
kommissionen noggrant bedöma hur den 
unionslagstiftning som är relevant för att 
uppnå målet skulle behöva ändras för att 
uppnå de föreslagna 
utsläppsminskningarna.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en



PE652.555v01-00 164/601 AM\1206394SV.docx

SV

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

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med 
beaktande av sin analys av de integrerade 
nationella energi- och klimatplaner som 
den mottagit i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, se över 
unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–55 
% jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Med tanke på 
unionens mål att nå klimatneutralitet 
senast 2050 är det viktigt att 
klimatåtgärderna skärps ytterligare och 
särskilt att unionens klimatmål för 2030 
höjs till en utsläppsminskning på 65 % 
jämfört med 1990 års nivåer. Därför bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå detta högre mål 
skulle behöva ändras i enlighet härmed.

_________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
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rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med 
beaktande av sin analys av de integrerade 
nationella energi- och klimatplaner som 
den mottagit i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, se över 
unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Eftersom unionen 
bör sträva efter att uppnå 
klimatneutralitet senast 2040 är det viktigt 
med ytterligare skärpta klimatåtgärder 
och framför allt att unionens klimatmål för 
2030 höjs till en utsläppsminskning på 70 
% jämfört med 1990 års nivåer. Därför bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå detta högre mål 
skulle behöva ändras i enlighet härmed.



PE652.555v01-00 166/601 AM\1206394SV.docx

SV

rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

_________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Med tanke på 
unionens mål att nå klimatneutralitet 
senast 2040 är det viktigt att 
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konsekvensbedömning och med 
beaktande av sin analys av de integrerade 
nationella energi- och klimatplaner som 
den mottagit i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, se över 
unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

klimatåtgärderna och all relevant 
sektorslagstiftning skärps ytterligare och 
särskilt att unionens klimatmål för 2030 
höjs till en utsläppsminskning på 65 % 
jämfört med 1990 års nivåer. Därför bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå detta högre mål 
skulle behöva ändras i enlighet härmed.

_________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 280
Agnès Evren

Förslag till förordning
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den europeiska 
gröna given angav kommissionen sin 
avsikt att utvärdera och lägga fram förslag 
som syftar till att öka det specifika målet 
som är att minska unionens 
växthusgasutsläpp fram till 2030 för att 
säkerställa att det är förenligt med 
klimatneutralitetsmålet för 2050. I sitt 
meddelande betonade kommissionen att all 
unionspolitik bör bidra till 
klimatneutralitetsmålet och att alla sektorer 
bör bidra. Senast i september 2020 bör 
kommissionen, på grundval av en 
fullständig konsekvensanalys och med 
hänsyn till de integrerade nationella energi- 
och klimatplaner som presenterats av 
europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/199936, se över unionens 
specifika klimatmål för 2030 och studera 
möjligheten att ersätta det med ett nytt mål 
för minskade utsläpp på mellan 50-55% 
jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag till Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning vid 
behov. Dessutom bör kommissionen senast 
den 30 juni 2021 fastställa lämpliga 
förändringar av relevant unionslagstiftning 
för att uppnå målet med 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990.

(17) I meddelandet om den europeiska 
gröna given angav kommissionen sin 
avsikt att utvärdera och lägga fram förslag 
som syftar till att öka det specifika målet 
som är att minska unionens 
växthusgasutsläpp fram till 2030 för att 
säkerställa att det är förenligt med 
klimatneutralitetsmålet för 2050. I sitt 
meddelande betonade kommissionen att all 
unionspolitik bör bidra till 
klimatneutralitetsmålet och att alla sektorer 
bör bidra. Senast i september 2020 bör 
kommissionen, på grundval av en 
fullständig, seriös och djupgående 
konsekvensanalys och med hänsyn till de 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner som presenterats av 
europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/199936, se över unionens 
specifika klimatmål för 2030 och studera 
möjligheten att ersätta det med ett nytt mål 
för minskade utsläpp på mellan 50-55% 
jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag till Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning vid 
behov. Dessutom bör kommissionen senast 
den 30 juni 2021 fastställa lämpliga 
förändringar av relevant unionslagstiftning 
för att uppnå målet med 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990. Konsekvensbedömningen bör 
göra det möjligt för ekonomiska aktörer 
att tillräckligt långt i förväg förutse 
effekterna av en ändring av målet för 
deras verksamhet. Det kommer att syfta 
till att definiera ett ekonomiskt och socialt 
hållbart mål, förenligt med 
klimatneutralitetsmålet för 2050.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
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rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med 
beaktande av sin analys av de integrerade 
nationella energi- och klimatplaner som 
den mottagit i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, se över 
unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–55 
% jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Med tanke på 
unionens mål att nå klimatneutralitet 
senast 2050 är det viktigt att 
klimatåtgärderna skärps ytterligare och 
särskilt att unionens klimatmål för 2030 
höjs till en utsläppsminskning på minst 65 
% jämfört med 1990 års nivåer. Därför bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå detta högre mål, och 
annan relevant unionslagstiftning som 
främjar den cirkulära ekonomin och 
bidrar till att minska utsläppen av 
växthusgaser, skulle behöva ändras
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rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

_________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder 
samt om ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 
och (EG) nr 715/2009, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 
2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU 
och 2013/30/EU samt rådets direktiv 
2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT 
L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 282
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att 
det är förenligt med 
klimatneutralitetsmålet för 2050. I sitt 
meddelande betonade kommissionen att 
all unionspolitik bör bidra till 
klimatneutralitetsmålet och att alla 
sektorer bör bidra. Senast till september 
2020 bör kommissionen, på grundval av 

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp till ett procentintervall 
som inte är förenligt med skyldigheterna 
från Parisavtalet, som framhålls i FN:s 
Emissions Gap Report. I motsats till 
rönen i denna rapport och utan att ta 
några som helst hänsyn till accepterad 
vetenskap och UNFCCC:s principer om 
rättvisa, beslutade kommissionen att se 
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en heltäckande konsekvensbedömning 
och med beaktande av sin analys av de 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner som den mottagit i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, se över 
unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–55 
% jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som 
är relevant för att uppnå målet skulle 
behöva ändras för att uppnå 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990.

över unionens klimatmål för 2030 bara för 
att undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–55 
% jämfört med 1990 års nivåer och ändra 
unionens 2030-mål bara om den ansåg det 
nödvändigt efter en 
konsekvensbedömning. Denna förordning 
bör korrigera unionens 2030-mål till vad 
som enligt vetenskapen krävs för att 
begränsa den globala uppvärmningen till 
det allmänt accepterade målet på 1,5 °C. 
Som sådan inför denna förordning ett mål 
med en utsläppsminskning på 70 % till 
2030.

_________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Motivering

I FN:s Emission Gap Report konstateras det att vi globalt borde minska koldioxidutsläppen 
med 68 %. Vår region är dock en av världens rikaste, och vi hör till dem som har det största 
ansvaret för att göra mer, och också den största kapaciteten att göra det. Målet för 2030 bör 
vara minst 70 %, och denna siffra beaktar endast 2 % för rättvisa med det södra halvklotet, 
vilket är långt från tillräckligt.
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Ändringsförslag 283
Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över och höja unionens klimatmål för 2030 
till en utsläppsminskning på 55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Därför bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå detta högre mål 
skulle behöva ändras i enlighet härmed.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
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(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 284
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. I meddelandet 
betonas också att den gröna given är en 
integrerad del av strategin för att 
genomföra FN:s Agenda 2030 och målen 
för hållbar utveckling, som borde stå i 
centrum för EU:s beslutsfattande och 
åtgärder. Senast till september 2020 bör 
kommissionen, på grundval av en 
heltäckande konsekvensbedömning och 
med beaktande av sin analys av de 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner som den mottagit i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, se över 
unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 60 % 
jämfört med 1990 års nivåer. Om 
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bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 60 % jämfört med 1990.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 285
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
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alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2021 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, 
föreslå ett reviderat klimatmål för 2030, 
undersöka alternativ för ett nytt frivilligt, 
realistiskt och icke-bindande mål för 2030 
för utsläppsminskning i förhållande till 
1990 års nivåer, och vidare föreslå 
proportionerlig finansiering genom EU:s 
budget för att uppnå detta möjliga nya 
mål. Om kommissionen anser det 
nödvändigt att ändra unionens 2030-mål 
bör den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet om ändring 
av denna förordning enligt vad som är 
lämpligt. Dessutom bör kommissionen 
senast den 30 juni 2021 bedöma hur den 
unionslagstiftning som är relevant för att 
uppnå målet skulle behöva ändras för att 
uppnå utsläppsminskningar på 50–55 % 
jämfört med 1990.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 286
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Edina Tóth, András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra och samtidigt 
beakta principen om att förorenaren 
betalar. Senast till september 2020 bör 
kommissionen, på grundval av en 
heltäckande konsekvensbedömning med en 
uppdelning per medlemsstat och med 
beaktande av sin analys av de integrerade 
nationella energi- och klimatplaner som 
den mottagit i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/199936, se över unionens 
klimatmål för 2030 och undersöka 
alternativ för ett nytt mål för 2030 jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra unionens 
2030-mål bör den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet om ändring 
av denna förordning enligt vad som är 
lämpligt. Dessutom bör kommissionen på 
grundval av resultatet av 
konsekvensbedömningen bedöma hur den 
unionslagstiftning som är relevant för att 
uppnå målet skulle behöva ändras för att 
uppnå utsläppsminskningar på omkring 50 
% men inte högre än 55 % jämfört med 
1990.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
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rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 287
Ondřej Knotek

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–55 
% jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning, som mäter 
effekterna både för EU och för varje 
enskild medlemsstat, och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50 % 
jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
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kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50 % jämfört med 1990.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 288
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att 
bedöma och lägga fram förslag för att 
höja unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att 
det är förenligt med 
klimatneutralitetsmålet för 2050. I sitt 
meddelande betonade kommissionen att 
all unionspolitik bör bidra till 
klimatneutralitetsmålet och att alla 
sektorer bör bidra. Senast till september 

(17) De mänskliga 
växthusgasutsläppen har en inneboende 
koppling till den ekonomiska 
verksamheten, vilket framgår av att från 
efterkrigstiden och fram till idag har vi 
haft en i stort sett kontinuerlig ökning av 
de globala koldioxidutsläppen, som endast 
avbröts tillfälligt i samband med den 
recession som orsakades av den 
ekonomiska krisen 2007–2008. Det 
förväntas att covid-19-pandemin kommer 
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2020, bör kommissionen, på grundval av 
en heltäckande konsekvensbedömning och 
med beaktande av sin analys av de 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner som den mottagit i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, se över 
unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–55 
% jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som 
är relevant för att uppnå målet skulle 
behöva ändras för att uppnå 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990.

att orsaka en ännu värre recession än den 
stora depressionen. Uppnåendet av 
klimatneutralitet inom den tidsperiod som 
Europeiska rådet har fastställt kommer att 
ge en procyklisk effekt, och det är i stället 
avgörande att vi antar kontracykliska 
politiska strategier. Det är därför lämpligt 
att skjuta fram uppnåendet av 
klimatneutralitet till ett senare datum, 
men hur som helst inte före 2070. 
Dessutom, senast till december 2021, bör 
kommissionen, på grundval av en 
heltäckande konsekvensbedömning och 
som tar hänsyn till de socioekonomiska 
konsekvenserna av pandemin på 
medellång och lång sikt, liksom sin analys 
av de integrerade nationella energi- och 
klimatplaner som den mottagit i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, se över 
unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 som är lägre än det nuvarande 
målet. Om kommissionen anser det 
nödvändigt att ändra unionens 2030-mål 
bör den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet om ändring 
av den relevanta unionslagstiftningen 
enligt vad som är lämpligt.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. it
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Ändringsförslag 289
Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning som inbegriper 
covid-19-krisens efterdyningar och med 
beaktande av sin analys av de integrerade 
nationella energi- och klimatplaner som 
den mottagit i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/199936, se över unionens 
klimatmål för 2030 och undersöka 
alternativ för ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra unionens 
2030-mål bör den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet om ändring 
av denna förordning enligt vad som är 
lämpligt. Dessutom bör kommissionen 
senast den 30 juni 2021 bedöma hur den 
unionslagstiftning som är relevant för att 
uppnå målet skulle behöva ändras för att 
uppnå utsläppsminskningar på 50–55 % 
jämfört med 1990.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
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om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 290
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50 % 
jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
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enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50 % jämfört med 1990.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 291
Fredrick Federley

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17 a) Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen se över och vid behov 
föreslå ändringar av all politik och alla 
instrument med relevans för uppnåendet 
av unionens klimatmål för 2030 och av 
klimatneutralitetsmålet i artikel 2.1. 
I detta avseende kräver unionens höjda 
mål att EU:s utsläppshandelssystem är 
ändamålsenligt. Kommissionen bör därför 
snabbt se över direktivet om EU:s 
utsläppshandelssystem och stärka den 
tillhörande innovationsfonden, för att 
ytterligare skapa ekonomiska incitament 
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för ny teknik, ökad tillväxt, 
konkurrenskraft, stöd för ren teknik, 
samtidigt som den säkerställer att 
stärkandet av innovationsfonden bidrar 
till omställningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 292
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att säkerställa att unionen och 
alla medlemsstater förblir på rätt spår mot 
att nå klimatneutralitetsmålet, och för att 
säkerställa förutsägbarhet för och 
förtroende för alla ekonomiska aktörer, 
särskilt företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, bör kommissionen 
undersöka möjligheterna att fastställa ett 
klimatmål för unionen fram till 2040, 
tillräckligt långt i förväg för att synliggöra 
för de ekonomiska aktörerna, och lägga 
fram lämpliga lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. fr

Ändringsförslag 293
Edina Tóth, András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17 a) För att uppnå det EU-omfattande 
utsläppsminskningsmålet 2030 ska varje 
medlemsstat uppnå åtminstone samma 
miniminivå om en utsläppsminskning på 
40 % senast 2030 jämfört med nivån 
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1990. Varje medlemsstat ska anta ett 
nationellt utsläppsminskningsmål, genom 
vilket EU ska stärka konvergensen i 
medlemsstaternas 
utsläppsminskningsinsatser i syfte att 
uppnå målet om klimatneutralitet senast 
2050 på ett rättvisare sätt, baserat på en 
mer balanserad fördelning av bördan 
mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 294
Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17 a) Kommissionen bör vidare 
säkerställa att industrin har tillräckliga 
möjligheter för att genomgå den 
betydande omställningen till 
klimatneutralitet, och de mycket ambitiösa 
målen för 2030 och 2050, genom ett 
grundligt regelverk och ekonomiska 
resurser som står i proportion till 
utmaningarna. Denna 
lagstiftningsmässiga och finansiella ram 
bör bedömas regelbundet och anpassas 
vid behov, för att förhindra 
koldioxidläckage, nedläggning av 
industrier, förlust av arbetstillfällen samt 
orättvis internationell konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 295
Peter Liese

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17 a) För att säkerställa att unionen och 
alla medlemsstater är på rätt spår mot att 
nå klimatneutralitetsmålet för 2050, och 
för att säkerställa förutsägbarhet för och 
förtroende hos alla ekonomiska aktörer, 
bör kommissionen vid behov lägga fram 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet för ett 
klimatmål för 2040 för unionen efter en 
grundlig konsekvensbedömning.

Or. en

Ändringsförslag 296
Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17 a) Kommissionen bör bedöma 
sysselsättningsbehov, inbegripet 
utbildningskraven, ekonomins utveckling 
och skapandet av en rättvis och skälig 
omställning.

Or. en

Ändringsförslag 297
Fredrick Federley

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) För att unionen och 
medlemsstaterna ska uppnå klimatmålet 
för 2030 och klimatneutralitet senast 
2050, bör unionen fortsätta arbeta för en 
stark och hållbar biobaserad ekonomi, 
särskilt genom att stärka sina insatser i 
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fråga om att fasa ut användningen av och 
energisubventioner för fossila bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 298
Fredrick Federley

Förslag till förordning
Skäl 17c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17c) Kommissionen har utarbetat och 
antagit en rad sektorsspecifika 
energipolitiska initiativ, särskilt i fråga 
om förnybar energi och energieffektivitet, 
inklusive byggnaders energiprestanda. 
Dessa initiativ utgör ett paket med det 
övergripande temat energieffektivitet först 
och unionens globala ledarskap inom 
förnybar energi. Dessa initiativ bör 
beaktas i de nationella långsiktiga 
framstegen i insatserna mot 
klimatneutralitetsmålet för 2050 för att 
säkerställa ett mycket energieffektivt 
energisystem som bygger på förnybara 
energikällor samt utveckling av förnybara 
energikällor inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 299
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 

(18) Kommissionen, som en 
verkställande myndighet med respekt för 
subsidiaritet och proportionalitet, har 
tillåtelse att utarbeta en översikt av 



AM\1206394SV.docx 187/601 PE652.555v01-00

SV

kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är 
tillräckliga eller om unionsåtgärder inte 
är förenliga med klimatneutralitetsmålet 
eller olämpliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska 
sårbarheten, bör kommissionen vidta 
nödvändiga åtgärder i enlighet med 
fördragen. Kommissionen bör också 
regelbundet bedöma relevanta nationella 
åtgärder och utfärda rekommendationer 
om den anser att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet eller otillräckliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

medlemsstaternas politik i den meningen 
att det rör sig om en rationell miljöpolitik, 
och kommentera dem i form av icke-
bindande rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 300
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
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Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna. Om en 
medlemsstat inte genomför åtgärderna 
enligt kommissionens rekommendationer 
bör kommissionen vidta nödvändiga och 
lämpliga åtgärder i enlighet med 
fördragen och offentliggöra dessa 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 301
Michael Bloss

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är 
tillräckliga eller om unionsåtgärder inte är 
förenliga med klimatneutralitetsmålet eller 
olämpliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska 
sårbarheten, bör kommissionen vidta 
nödvändiga åtgärder i enlighet med 
fördragen. Kommissionen bör också 
regelbundet bedöma relevanta nationella 
åtgärder och utfärda rekommendationer om 
den anser att en medlemsstats åtgärder inte 
är förenliga med klimatneutralitetsmålet 

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå unionens budget för växthusgaser 
och går framåt med 
klimatanpassningsarbetet och 
finansieringen bör kommissionen 
regelbundet bedöma framstegen. Om 
medlemsstaternas gemensamma och 
individuella framsteg mot att uppnå något 
av dessa mål inte är tillräckliga eller om 
unionsåtgärder inte är förenliga med dessa 
mål, bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med målen för denna förordning.
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eller otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 302
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, och 
samtidigt försöka minimera den politiska 
volatiliteten och beakta konjunktur- och 
investeringscykler samt säkerhet. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

Or. en
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Ändringsförslag 303
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser 
att unionsåtgärder resulterat i förlust av 
konkurrenskraft och av arbetstillfällen i 
ekonomiska sektorer eller att en 
medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 304
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och (18) För att säkerställa att unionen och 
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medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen samt brister i det nödvändiga 
stödet. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 305
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om någon unionsåtgärd inte är 
förenlig med klimatneutralitetsmålet eller 
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olämpliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

olämplig för att öka anpassningsförmågan, 
stärka motståndskraften eller minska 
sårbarheten, bör kommissionen vidta 
nödvändiga åtgärder i enlighet med 
fördragen. Kommissionen bör också 
regelbundet bedöma relevanta nationella 
åtgärder och utfärda rekommendationer om 
den anser att en medlemsstats åtgärder inte 
är förenliga med klimatneutralitetsmålet 
eller otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 306
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
olämpliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om någon unionsåtgärd inte är 
förenlig med klimatneutralitetsmålet eller 
olämplig för att öka anpassningsförmågan, 
stärka motståndskraften eller minska 
sårbarheten, bör kommissionen vidta 
nödvändiga åtgärder i enlighet med 
fördragen. Kommissionen bör också 
regelbundet bedöma relevanta nationella 
åtgärder och utfärda rekommendationer om 
den anser att en medlemsstats åtgärder inte 
är förenliga med klimatneutralitetsmålet 
eller otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
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anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 307
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser 
att en medlemsstats åtgärder inte är 
förenliga med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå målen för denna förordning och 
går framåt med klimatanpassningsarbetet 
bör kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
framsteg mot att uppnå målen om 
koldioxidminskning och kolsänkor eller 
med klimatanpassningsarbetet inte är 
tillräckliga eller om unionsåtgärder inte är 
förenliga med klimatneutralitetsmålet eller 
olämpliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda beslut om den anser att en 
medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med målen för denna förordning eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 308
Antoni Comín i Oliveres
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Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18 a) Medlemsstater är uppbyggda i 
olika administrativa nivåer, en del som 
federala eller självständiga regionala 
enheter (Nuts 2), som har relevanta 
behörigheter i fråga om begränsning av 
och anpassning till klimatförändringar, 
och när det gäller minskning av 
växthusgasutsläpp. Vissa kan rentav ha 
fastställt mål om minskning av 
växthusgasutsläpp i sina planer för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna. Arbetet för att 
begränsa klimatförändringarna kan 
förbättras genom fullständig eller delvis 
regional decentralisering av källor såsom 
avfall, jordbruk och boskap, rörlighet, 
energieffektivitet eller skogsförvaltning. 
Åtgärder för att minska utsläppen av 
växthusgaser bör genomföras på 
decentraliserade administrativa nivåer 
som står närmare medborgarna. Åtgärder 
för att begränsa klimatförändringarna 
bör bygga på en kombination av uppifrån-
och-ned- och nedifrån-och-upp-åtgärder, 
för att faktiska resultat ska uppnås. Den 
lokala komponenten är mer kritisk när det 
gäller klimatanpassning än när det är 
frågan om åtgärder för att begränsa 
klimatförändringarna. Det är möjligt att 
det inte finns allmänt tillämpliga 
anpassningsåtgärder eftersom 
omständigheterna inom varje territorium 
borde inbegripas. Om man inte inrättar 
några mekanismer för övervakning, 
uppföljning och samordning av hur 
åtgärder genomförs internt i 
medlemsstaterna, kan begränsnings- eller 
anpassningsåtgärderna inte ge goda 
resultat.

Or. en
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Ändringsförslag 309
Andreas Glück, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18 a) Vetenskaplig expertis och de 
senaste, bästa tillgängliga rönen, 
tillsammans med saklig och öppet 
redovisad information om 
klimatförändringarna, är en absolut 
nödvändighet och måste underbygga 
unionens klimatåtgärder och insatser för 
att nå klimatneutralitet. Därför bör 
kommissionen tillsätta en oberoende 
europeisk panel för klimatförändringar, 
bestående av forskare från ett brett 
spektrum av relevanta discipliner, 
däribland både natur- och 
samhällsvetenskaper, som valts ut för sin 
sakkunskap inom klimatförändringar, 
även de sociala och ekonomiska 
aspekterna, i syfte att årligen förse 
EU-institutionerna med faktabaserade, 
aktuella och öppet redovisade uppgifter 
om klimatförändringar, som en grund för 
en successiv minskning av utsläppen av 
växthusgaser över tid. Expertpanelen bör 
även ge kommissionen råd i bedömningen 
av unionsåtgärdernas och de nationella 
åtgärdernas förenlighet och framstegen i 
arbetet med målet att nå klimatneutralitet 
och fullgöra unionens åtaganden enligt 
Parisavtalet, inbegripet deras sociala och 
ekonomiska effekter.

Or. en

Ändringsförslag 310
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18 a) Vetenskaplig expertis och de 
senaste, bästa tillgängliga rönen, 
tillsammans med saklig och öppet 
redovisad kunskap om 
klimatförändringarna, är en absolut 
nödvändighet och måste underbygga 
unionens klimatåtgärder och insatser för 
att nå klimatneutralitet senast 2040. 
Därför bör kommissionen tillsätta en 
oberoende europeisk panel för 
klimatförändringar (EPCC), bestående av 
forskare som valts ut för sin sakkunskap 
inom klimatförändringar, och med 
beaktande av jämn könsfördelning. Syftet 
med EPCC är att årligen övervaka 
minskningarna av växthusgasutsläppen i 
unionen och i alla medlemsstater för att 
säkerställa en successiv minskning över 
tid och respekt för unionens 
koldioxidbudget. Expertpanelen bör även 
bistå kommissionen i bedömningen av 
unionsåtgärdernas och de nationella 
åtgärdernas förenlighet och framstegen i 
arbetet med målet att nå klimatneutralitet 
senast 2040 och fullgöra unionens 
åtaganden enligt Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 311
Jytte Guteland

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18 a) Vetenskaplig expertis och de 
senaste, bästa tillgängliga rönen, 
tillsammans med saklig och öppet 
redovisad information om 
klimatförändringarna, är en absolut 
nödvändighet och måste underbygga 
unionens klimatåtgärder och insatser för 
att nå klimatneutralitet senast 2050. 
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Därför bör kommissionen tillsätta en 
oberoende europeisk panel för 
klimatförändringar (EPCC), bestående av 
forskare som valts ut för sin sakkunskap 
inom klimatförändringar, i syfte att 
årligen, med hjälp av data som samlats in 
av Europeiska miljöbyrån, övervaka 
åtgärdernas förenlighet med unionens 
koldioxidbudget samt framstegen med att 
uppnå klimatneutralitet i unionen och 
medlemsstaterna senast 2050 och med att 
fullgöra unionens åtaganden enligt 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 312
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen, Martin Hojsík

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18 a) Att uppnå klimatneutralitet är 
möjligt endast om alla medlemsstater 
delar på bördan och fullt ut åtar sig att 
ställa om till klimatneutralitet. Varje 
medlemsstat är skyldig att uppnå 
delmålen och slutmålen, och om dessa 
förpliktelser enligt kommissionens 
bedömning inte uppfylls, bör 
kommissionen ges befogenhet att vidta 
åtgärder mot medlemsstater. Åtgärderna 
bör vara proportionerliga och lämpliga 
samt förenliga med fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 313
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18 a) Kommissionen bör säkerställa att 
industrin har tillräckliga möjligheter för 
att genomgå den betydande omställningen 
till klimatneutralitet, och de mycket 
ambitiösa målen för 2030 och 2050, 
genom ett grundligt regelverk. Detta 
regelverk bör bedömas regelbundet och 
anpassas vid behov, för att förhindra 
koldioxidläckage, nedläggning av 
industrier, förlust av arbetstillfällen samt 
orättvis internationell konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 314
Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18 a) Beskrivningen av en tydlig 
utvecklingsbana för att nå 
klimatneutralitet bör utvecklas genom 
informationsutbyte i institutionaliserad 
form, i nära samarbete med 
medlemsstaterna. Sådant samarbete bör 
utföras av nätverket för nationella 
kontaktpersoner och utgöra 
utgångspunkten för framtida samordning 
inom medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 315
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen, Martin Hojsík

Förslag till förordning
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(18b) Som ett erkännande av det faktum 
att medlemsstaterna har olika 
utgångspunkter och ekonomiska 
omständigheter för att nå 
klimatneutralitet, kommer 
medlemsstaterna att kunna ta emot 
finansiellt stöd från EU för att från 
början jämna ut skillnaderna. Fonden för 
en rättvis omställning är det mest 
framträdande verktyget. Varje mottagare 
av ekonomiskt EU-stöd eller annan 
EU-finansiering för att underlätta 
omställningen till klimatneutralitet 
förväntas visa att verkliga och mätbara 
framsteg gjorts i arbetet med att nå 
klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 316
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Förslag till förordning
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) Kommissionen ska se till att 
EPCC:s ledning har en struktur som 
säkerställer fullständig vetenskaplig 
självständighet och autonomi, även 
gentemot unionens och medlemsstaternas 
institutioner, organ, kontor och byråer. 
Kommissionens lagstiftningsförslag bör 
inte strida mot de senaste rönen och 
vetenskapliga uppgifter som produceras 
av EPCC.

Or. en

Ändringsförslag 317
Antoni Comín i Oliveres

Förslag till förordning
Skäl 18b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) Denna förordning har en mycket 
hög ambitionsnivå. Inte desto mindre är 
det svårt att tro att detta krävande mål 
skulle vara uppnåeligt om 
klimatneutralitet bedöms endast i unionen 
som helhet, bedömningen måste också ske 
i var och en av medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 318
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att 
undersöka hur EU:s taxonomi kan 
användas av den offentliga sektorn inom 
ramen för den europeiska gröna given, 
bör detta omfatta information om 
miljömässigt hållbara investeringar, från 
unionen och medlemsstaterna, som 
överensstämmer med förordning (EU) 
2020/... [taxonomiförordningen] när 
sådan information blir tillgänglig. 
Kommissionen bör använda europeisk 
statistik och data om sådana finns att 
tillgå och använda sig av 
expertgranskning. Europeiska miljöbyrån 

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån, utvärderingar och 
rapporter från den oberoende 
vetenskapliga bedömningspanelen för 
klimatförändringar, och bästa tillgängliga 
vetenskapliga bevis, inbegripet IPCC:s 
rapporter.
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bör bistå kommissionen när så är lämpligt 
och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 319
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att undersöka 
hur EU:s taxonomi kan användas av den 
offentliga sektorn inom ramen för den 
europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 
investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. 
Kommissionen bör använda europeisk 
statistik och data om sådana finns att tillgå 
och använda sig av expertgranskning. 
Europeiska miljöbyrån bör bistå 
kommissionen när så är lämpligt och i 
enlighet med sitt årliga arbetsprogram.

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis. 
Kommissionen har redan åtagit sig att 
undersöka hur EU:s taxonomi kan 
användas inom ramen för den europeiska 
gröna given måste anpassas till målet om 
en rationell miljöpolitik. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med en rationell 
miljöpolitik som riktlinje.

Or. en
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Ändringsförslag 320
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Jessica Polfjärd, Hildegard Bentele, Christian Doleschal, Dolors Montserrat, 
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att undersöka 
hur EU:s taxonomi kan användas av den 
offentliga sektorn inom ramen för den 
europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 
investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
rapporter från IPCC, medlemsstaternas 
klimatrådgivande organ, och 
forskningsinitiativet till gemensam 
programplanering Sammanlänkning av 
klimatkunskap för Europa. Med tanke på 
att kommissionen har åtagit sig att 
undersöka hur EU:s taxonomi kan 
användas av den offentliga sektorn inom 
ramen för den europeiska gröna given, bör 
detta omfatta information om miljömässigt 
hållbara investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 321
Hermann Tertsch
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Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att undersöka 
hur EU:s taxonomi kan användas av den 
offentliga sektorn inom ramen för den 
europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 
investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/.. 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att undersöka 
hur EU:s taxonomi kan användas av den 
offentliga sektorn inom ramen för den 
europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 
investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/.. 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån, gemensamma 
forskningscentrumet och högnivågruppen 
av vetenskapliga rådgivare inom 
mekanismen för vetenskaplig rådgivning 
bör bistå kommissionen när så är lämpligt 
och i enlighet med sitt arbetsprogram.

Or. es

Ändringsförslag 322
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att undersöka 
hur EU:s taxonomi kan användas av den 
offentliga sektorn inom ramen för den 
europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 
investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter och en omfattande 
socioekonomisk och sektorsspecifik 
konsekvensbedömning av alla ny mål som 
föreslås. Med tanke på att kommissionen 
har åtagit sig att undersöka hur EU:s 
taxonomi kan användas av den offentliga 
sektorn inom ramen för den europeiska 
gröna given, bör detta omfatta information 
om miljömässigt hållbara investeringar, 
från unionen och medlemsstaterna, som 
överensstämmer med förordning (EU) 
2020/... [taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 323
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Asger Christensen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 

(19) Eftersom giltig forskning bör stå i 
centrum för EU:s klimatåtgärder bör 
kommissionen säkerställa en robust och 
objektiv bedömning som bygger på de 
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spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att undersöka 
hur EU:s taxonomi kan användas av den 
offentliga sektorn inom ramen för den 
europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 
investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att undersöka 
hur EU:s taxonomi kan användas av den 
offentliga sektorn inom ramen för den 
europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 
investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 324
Agnès Evren

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
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tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att undersöka 
hur EU:s taxonomi kan användas av den 
offentliga sektorn inom ramen för den 
europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 
investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s och IPBES:s rapporter. Med tanke 
på att kommissionen har åtagit sig att 
undersöka hur EU:s taxonomi kan 
användas av den offentliga sektorn inom 
ramen för den europeiska gröna given, bör 
detta omfatta information om miljömässigt 
hållbara investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

Or. fr

Ändringsförslag 325
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att undersöka 
hur EU:s taxonomi kan användas av den 
offentliga sektorn inom ramen för den 
europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 
investeringar, från unionen och 

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
EASAC:s och IPCC:s rapporter. Med 
tanke på att kommissionen har åtagit sig att 
undersöka hur EU:s taxonomi kan 
användas av den offentliga sektorn inom 
ramen för den europeiska gröna given, bör 
detta omfatta information om miljömässigt 
hållbara investeringar, från unionen och 
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medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

Or. en

Motivering

Även European Academies Science Advisory Council stöder EU:s beslutsfattande med sina 
rapporter.

Ändringsförslag 326
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19 a) Det är nödvändigt att se till att 
unionens åtgärder för att minska 
växthusgasutsläppen fungerar med större 
öppenhet och effektivitet och är i linje 
med de senaste vetenskapliga rönen och 
med unionens mål enligt Parisavtalet. 
Därför bör kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet om 
fastställande av en koldioxidbudget för 
unionen med den återstående mängd 
växthusgaser totalt för unionens ekonomi, 
uppdelat på varje ekonomisk sektor, som 
kan släppas ut, utan att unionens 
åtaganden enligt Parisavtalet riskeras. 
Unionens koldioxidbudget bör bidra en 
rättvis andel per capita till de globala 
begränsningsinsatserna, räknat från 
Parisavtalets antagande. Kommissionen 
bör beakta unionens koldioxidbudget när 
den föreslår utvecklingsbanan för 
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utsläppsminskningar.

Or. en

Ändringsförslag 327
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, 
Irena Joveva, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19 a) Det är nödvändigt att se till att 
unionens åtgärder för att minska 
växthusgasutsläppen fungerar med större 
öppenhet och effektivitet och är i linje 
med de senaste vetenskapliga rönen och 
med unionens mål enligt Parisavtalet. 
Därför bör kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet om 
fastställande av en koldioxidbudget för 
unionen, baserad på ackumulerade 
koldioxidutsläpp, med den återstående 
mängd växthusgaser för unionens 
ekonomi totalt och uppdelat på varje 
ekonomisk sektor,som kan släppas ut utan 
att unionens åtaganden enligt Parisavtalet 
riskeras. Kommissionen bör beakta 
unionens koldioxidbudget som en grund 
när den föreslår utvecklingsbanan för 
utsläppsminskningar.

Or. en

Motivering

Unionens koldioxidbudget bör användas som verktygslåda för att fastställa och mäta 
utvecklingsbanan. Innan det har hållits en diskussion om koldioxidbudgeten på global nivå 
bör denna koldioxidbudget för unionen ses som preliminär.

Ändringsförslag 328
Antoni Comín i Oliveres



AM\1206394SV.docx 209/601 PE652.555v01-00

SV

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19 a) Enligt IPCC:s senaste 
rekommendationer är de två system som 
genererar de största utsläppen av 
växthusgaser fossilbaserade energisystem 
och livsmedelssystem, som bygger på höga 
nivåer av intag av mjölk och kött från 
idisslare. Därför är det, tillsammans med 
målet om att uppnå en industri- och 
transportmodell fri från koldioxidutsläpp, 
också viktigt att gå vidare mot ett 
livsmedelssystem med lägre intag av kött. 
Unionen bör fastställa nödvändiga 
åtgärder för att undvika kollision mellan 
klimatmål och sektorsspecifika politiska 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 329
Michael Bloss

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19 a) Oberoende, vetenskaplig expertis 
och de bästa tillgängliga och aktuella 
vetenskapliga bevisen är absolut 
nödvändiga och måste underbygga 
unionens klimatarbete. En oberoende 
Europeisk klimatförändringskommitté 
(ECCC) bör därför inrättas, bestående av 
forskare som valts ut för sin sakkunskap 
inom klimatförändringar, med uppgift att 
bedöma hur förenliga åtgärderna och 
framstegen är, på både unions- och 
medlemsstatsnivå, med unionens 
växthusgasbudget.

Or. en
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Ändringsförslag 330
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19 a) Modellering av energisystem 
spelar en central roll när det gäller att 
informera beslutsfattarna om alternativen 
för begränsning av klimatförändringarna 
och de olika alternativens konsekvenser. 
Därför är det av yttersta vikt att 
antaganden som underbygger sådan 
modelleringsverksamhet bygger på 
senaste tillgängliga uppgifter genom 
publicering av en årlig teknikkatalog, är 
transparenta och förblir öppna för 
sökning utifrån.

Or. en

Ändringsförslag 331
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en 
europeisk klimatpakt.

(20) EU-medborgarnas rättigheter 
representeras bäst av de nationella 
parlamenten i de individuella 
medlemsstaterna, legitimerade av 
medborgarna genom demokratiska val. 
Kommissionens idé att indoktrinera 
medborgarna över parlamentens huvuden 
på ett ideologiskt sätt i fråga om den 
klimatpolitik som den vill bedriva, måste 
motverkas. Medborgare och 
lokalsamhällen är de första som kommer 
att få lida av de socioekonomiska 
konsekvenserna av denna aldrig skådade 
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omställning från ett fritt samhälle av 
starka medborgare till ett så kallat 
klimatneutralt förbudssamhälle. 
Kommissionens avsikt att främja ett starkt 
allmänt och socialt engagemang för 
”klimatskydd” måste avslås, eftersom den 
står i strid med en förnuftig miljöpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 332
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt.

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man både uppmuntra 
och underlätta ett starkt allmänt och 
socialt engagemang för klimatåtgärder på 
lokal, regional och nationell nivå. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället och olika aktörer, 
däribland fackföreningar, icke-statliga 
organisationer, akademiska 
organisationer och 
forskningsorganisationer samt industri, 
för att stärka deras ställning och 
möjligheter i arbetet mot ett socialt rättvist, 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt.

Or. en

Ändringsförslag 333
Agnès Evren

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppmuntra ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt.

(20) Eftersom medborgare, 
lokalsamhällen och lokala aktörer spelar 
en viktig roll när det gäller att driva på 
omställningen till klimatneutralitet bör man 
göra det lättare att uppbåda ett starkt 
allmänt och socialt engagemang för 
klimatåtgärder. Kommissionen bör därför 
samverka med alla delar av samhället för 
att stärka deras ställning och möjligheter i 
arbetet mot ett klimatneutralt och 
klimattåligt samhälle, bland annat genom 
att lansera en europeisk klimatpakt. 
Utbildningens roll för att stödja 
övergången till klimatneutralitet och för 
att bevara den biologiska mångfalden 
utgör därför en väsentlig del.

Or. fr

Ändringsförslag 334
Michael Bloss

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt.

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder på lokal, 
regional och nationell nivå i nära 
samarbete med de lokala myndigheterna. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället på ett fullständigt 
transparent sätt för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
socialt rättvist, klimatneutralt och 
klimattåligt samhälle med jämn 
könsfördelning, bland annat genom att 
lansera en europeisk klimatpakt.

Or. en
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Ändringsförslag 335
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt.

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför, i enlighet med 
partnerskapsprincipen, principen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män 
samt principen om icke-diskriminering, 
samverka med alla delar av samhället för 
att stärka deras ställning och möjligheter i 
arbetet mot ett klimatneutralt och 
klimattåligt samhälle, bland annat genom 
att lansera en europeisk klimatpakt.

Or. en

Ändringsförslag 336
Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att samråda 
med medborgarna om deras åsikter om 
åtgärderna för att uppnå 
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bland annat genom att lansera en 
europeisk klimatpakt.

klimatneutralitetsmålen för 2050 och 
utsläppsmålen för 2030, och för att stärka 
deras ställning och möjligheter i arbetet 
mot ett klimatneutralt och klimattåligt 
samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 337
Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt.

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället, bland annat 
medborgare, intressenter, mindre 
organisationer, fackföreningar samt 
företrädare för arbetstagare för att stärka 
deras ställning och möjligheter i arbetet 
mot ett klimatneutralt och klimattåligt 
samhälle, bland annat genom att lansera en 
europeisk klimatpakt.

Or. en

Ändringsförslag 338
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 

(20) Medborgare och lokalsamhällen 
kommer att drabbas av omfattande 
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gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en 
europeisk klimatpakt.

socioekonomiska konsekvenser av 
omställningen till klimatneutralitet. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället genom att använda 
sig av de klimat- och energidialoger på 
flera nivåer som inrättats av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 11 
i förordning (EU) 2018/1999 även inom 
ramen för denna förordning.

Or. it

Ändringsförslag 339
Jytte Guteland

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt.

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man både uppmuntra 
och underlätta ett starkt allmänt och 
socialt engagemang för klimatåtgärder på 
lokal, regional och nationell nivå. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
socialt rättvist, jämställt, klimatneutralt 
och klimattåligt samhälle, bland annat 
genom att lansera en europeisk klimatpakt.

Or. en

Ändringsförslag 340
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en 
europeisk klimatpakt.

(20) Eftersom människor och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på den ekologiska 
omställningen bör man göra det lättare att 
uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av det civila samhället för att 
involvera dem i klimatarbetet och 
utformningen av politiken.

Or. en

Motivering

Det är en bittert nyliberal tanke att betunga vanliga människor med bördan av klimatarbete. 
Det handlar inte om att ge människor möjlighet att ändra livsstil. Det måste handla om att 
undanröja de strukturella barriärer som håller kvar människor i en livsstil som ger höga 
utsläpp, och om att ta itu med industrin för fossila bränslen.

Ändringsförslag 341
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt.

(20) Eftersom medborgare, 
lokalsamhällen och regioner spelar en 
viktig roll när det gäller att driva på en 
skälig och rättvis omställning till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
socialt jämlikt, klimatneutralt och 
klimattåligt samhälle, bland annat genom 
att lansera en europeisk klimatpakt.

Or. en
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Ändringsförslag 342
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt.

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
ekonomiskt bärkraftigt, klimatneutralt och 
klimattåligt samhälle, bland annat genom 
att lansera en europeisk klimatpakt.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av den aktuella covid-19-pandemins negativa följder för den europeiska 
befolkningen, ekonomin och industrin, bör alla relevanta hänsynstaganden, åtgärder och 
instrument vara inriktade på att ge bästa möjliga stöd till den europeiska ekonomin och 
befolkningen, för att kunna uppnå den nödvändiga återhämtningen och omställningen till en 
koldioxidsnål ekonomi.

Ändringsförslag 343
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
därför samverka med alla delar av 
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ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt.

samhället för att stärka deras ställning och 
möjligheter i arbetet mot ett klimatneutralt 
och klimattåligt samhälle, bland annat 
genom att lansera en europeisk klimatpakt.

Or. en

Ändringsförslag 344
Idoia Villanueva Ruiz

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20 a) Kommissionen och 
medlemsstaterna bör garantera rätten till 
energi för alla, och skydda utsatta 
personer i situationer där energifattigdom 
råder. Energi bör betraktas som en 
grundläggande och nödvändig tillgång. 
I det hänseendet bör avstängning av 
grundläggande leveranser av vatten, 
elektricitet och gas förbjudas när 
oförmågan att betala beror på orsaker 
som ligger bortom användarnas kontroll, 
såsom situationer av fattigdom och 
sårbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 345
Michael Bloss

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, 
investerare och konsumenter, och för att 
de ska känna förtroende, för att 
säkerställa att omställningen till 

utgår
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klimatneutralitet är oåterkallelig, för att 
säkerställa en gradvis minskning över 
tiden och som hjälp vid bedömningen av 
om åtgärderna och framstegen är 
förenliga med klimatneutralitetsmålet, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att fastställa en 
utvecklingsbana mot att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i 
unionen senast 2050. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 
13 april 201637. För att säkerställa lika 
stor delaktighet i förberedelsen av 
delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.
_________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 346
Edina Tóth, András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, 
investerare och konsumenter, och för att 
de ska känna förtroende, för att 

(21) utgår
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säkerställa att omställningen till 
klimatneutralitet är oåterkallelig, för att 
säkerställa en gradvis minskning över 
tiden och som hjälp vid bedömningen av 
om åtgärderna och framstegen är 
förenliga med klimatneutralitetsmålet, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att fastställa en 
utvecklingsbana mot att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i 
unionen senast 2050. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 
13 april 201637. För att säkerställa lika 
stor delaktighet i förberedelsen av 
delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.
_________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 347
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, 
investerare och konsumenter, och för att 

(21) För att erbjuda förutsägbarhet och 
hjälp vid bedömningen av om åtgärderna 
och framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör varje 
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de ska känna förtroende, för att 
säkerställa att omställningen till 
klimatneutralitet är oåterkallelig, för att 
säkerställa en gradvis minskning över 
tiden och som hjälp vid bedömningen av 
om åtgärderna och framstegen är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att fastställa en 
utvecklingsbana mot att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i unionen 
senast 2050. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201637. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

medlemsstat, inom ramen för sin egen 
långsiktiga strategi enligt artikel 15 i 
förordning (EU) 2018/1999, fastställa en 
vägledande utvecklingsbana mot att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i unionen 
först 2070.

_________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. it

Ändringsförslag 348
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, 
Inese Vaidere, Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Hildegard Bentele, 
Jessica Polfjärd, Agnès Evren, Christian Doleschal, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
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inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot 
att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser 
i unionen senast 2050. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 
13 april 201637. För att säkerställa lika 
stor delaktighet i förberedelsen av 
delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

inbegripet företag, små och medelstora 
företag, arbetstagare, investerare och 
konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa 
förutsägbara och stegvisa minskningar 
över tiden och som hjälp vid bedömningen 
av om åtgärderna och framstegen är 
förenliga med klimatneutralitetsmålet, bör 
kommissionen övervaka medlemsstaternas 
framsteg mot att uppnå nettonollutsläpp av 
växthusgaser i unionen senast 2050.

_________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 349
Fredrick Federley

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
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inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot 
att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser 
i unionen senast 2050. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 
13 april 201637. För att säkerställa lika 
stor delaktighet i förberedelsen av 
delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

inbegripet företag, arbetstagare, 
fackföreningar, investerare och 
konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör kommissionen 
lägga fram ett lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet om en 
utvecklingsbana mot att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i unionen 
senast 2050.

_________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 350
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Irena Joveva, Billy Kelleher, 
Karin Karlsbro

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara (21) För att situationen ska vara 
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förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot 
att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser 
i unionen senast 2050. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 
13 april 201637. För att säkerställa lika 
stor delaktighet i förberedelsen av 
delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, 
fackföreningar, investerare och 
konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör kommissionen 
lägga fram ett lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet om en 
utvecklingsbana, definierad av en 
koldioxidbudget, mot att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i unionen 
senast 2050.

_________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 351
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot 
att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser 
i unionen senast 2050. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 
13 april 201637. För att säkerställa lika 
stor delaktighet i förberedelsen av 
delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, 
fackföreningar, investerare och 
konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör kommissionen 
bedöma olika alternativ för strukturen på 
och utformningen av en utvecklingsbana 
mot att uppnå nettonollutsläpp av 
växthusgaser i unionen senast 2040, och 
lägga fram ett lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet.

_________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 352
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot 
att uppnå nettonollutsläpp av 
växthusgaser i unionen senast 2050. Det 
är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201637. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, måste den nuvarande 
ideologiskt grundade så kallade 
klimatpolitiken omvandlas till en rationell 
miljöpolitik. Detta är huvudsakligen 
medlemsstaternas ansvar, de kan 
samordna sin politik på EU-nivå enligt 
vad som krävs, utan att någon EU-
institution otillbörligen försöker tillskansa 
sig befogenheter som inte på något sätt 
omfattas av Lissabonfördraget. För att 
främja en rationell miljöpolitik kan 
kommissionen genomföra lämpliga 
samråd, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
201637.

_________________ _________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 353
Agnès Evren

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa förutsägbarhet 
och förtroende för alla ekonomiska aktörer, 
särskilt företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
snabb och oåterkallelig, för att garantera en 
fortsatt utsläppsminskning, och som hjälp 
vid bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta rättsakter i enlighet med artikel 
290 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot att 
uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i 
unionen senast 2050. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå, och att dessa 
samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
201637. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och 
rådet alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter som 
systematiskt ges tillträde till möten 
tillträde till möten i kommissionens 
expertgrupper som arbetar med 
förberedelserna av delegerade akter.

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer 
och samhällsaktörer, inbegripet företag, 
arbetstagare, investerare och konsumenter, 
och för att de ska känna förtroende, för att 
säkerställa att omställningen till 
klimatneutralitet är snabb och oåterkallelig, 
för att säkerställa en fortsatt minskning 
över tiden och som hjälp vid bedömningen 
av om åtgärderna och framstegen är 
förenliga med klimatneutralitetsmålet, bör 
kommissionen lägga fram tillbörliga 
lagstiftningsförlas för Europaparlamentet 
och rådet för att fastställa en 
utvecklingsbana mot att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i unionen 
senast 2050. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201637.

_________________ _________________
37 JO L 123 per 12.5.2016, p. 1. 37 JO L 123 per 12.5.2016, p. 1.

Or. fr

Ändringsförslag 354
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot 
att uppnå nettonollutsläpp av 
växthusgaser i unionen senast 2050. Det 
är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201637. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

(21) För att unionens ledarskap inom 
området klimatförändringar ska behålla 
sin trovärdighet, samt för att situationen 
ska vara förutsägbar för alla ekonomiska 
aktörer, inbegripet företag, arbetstagare, 
investerare, konsumenter och 
fackföreningsföreträdare från alla 
medlemsstater, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att fastställa utsläppsmål utövas med fullt 
deltagande av alla centrala 
unionsinstitutioner, t.ex. efter en utförlig 
konsekvensbedömning, genom det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet och 
enligt strategisk vägledning från rådet, 
och när så är relevant, i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
201637.

_________________ _________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 355
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag



AM\1206394SV.docx 229/601 PE652.555v01-00

SV

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot 
att uppnå nettonollutsläpp av 
växthusgaser i unionen senast 2050. Det 
är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201637. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör kommissionen 
utföra en omfattande socioekonomisk och 
sektorsspecifik konsekvensbedömning. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201637. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

_________________ _________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1 37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1

Or. en

Ändringsförslag 356
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot att 
uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i 
unionen senast 2050. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå, och att dessa 
samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
201637. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör kommissionen 
fastställa en utvecklingsbana mot att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i unionen 
senast 2050. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201637. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

_________________ _________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1 37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1

Or. en

Ändringsförslag 357
Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot att 
uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i 
unionen senast 2050. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå, och att dessa 
samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
201637. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot att 
uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i 
unionen senast 2050. Vid utarbetandet av 
akter bör kommissionen beakta principen 
om att ”tänka småskaligt först”. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, med intressenterna och med 
experter, och att dessa samråd genomförs i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

_________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. it

Ändringsförslag 358
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
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Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot att 
uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i 
unionen senast 2050. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå, och att dessa 
samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 
april 201637. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att den 
ekologiska omställningen är oåterkallelig, 
för att säkerställa en planerad, snabb 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot att 
uppnå faktiska nollutsläpp av 
växthusgaser i unionen senast 2040. Det är 
särskilt viktigt att utformningen av denna 
politik hålls åtskild från 
fossilbränsleindustrins intressen. Som 
sådan bör kommissionen göra sitt yttersta 
för att handla på ett transparent sätt och 
bara samverka med representanter för 
fossila bränslen, eller andra som 
representerar deras intressen, när det är 
strikt nödvändigt för att reglera sektorn. 
För att säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

_________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 359
Hermann Tertsch
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Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot att 
uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i 
unionen senast 2050. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå, och att dessa 
samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
201637. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot att 
uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i 
unionen senast 2050. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive med oberoende experter, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
201637. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

_________________ _________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. es

Ändringsförslag 360
Anna Zalewska
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Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21 a) Alla ekonomiska nyckelsektorer, 
dvs. energi-, industri-, transport-, värme- 
och kyl-, bygg-, jordbruks- och 
avfallssektorn, samt sektorn för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk 
(LULUCF), kommer att behöva arbeta 
tillsammans för att nå klimatneutralitet. 
Alla sektorer inom och utanför 
utsläppshandelssystemet bör göra 
jämförbara insatser för att nå unionens 
neutralitetsmål. För att situationen ska 
vara förutsägbar för alla ekonomiska 
aktörer, inbegripet företag, arbetstagare, 
investerare och konsumenter, och för att 
de ska känna förtroende och göras 
delaktiga, bör kommissionen fastställa 
riktlinjer för de ekonomiska sektorer som 
kan bidra mest till uppnåendet av 
klimatneutralitetsmålet. Riktlinjerna bör 
innehålla vägledande utvecklingsbanor 
för minskade växthusgasutsläpp i de 
sektorerna på unionsnivå. Detta skulle ge 
sektorerna säkerhet att vidta lämpliga 
åtgärder och planera för nödvändiga 
investeringar och skulle på så vis hjälpa 
dem att hålla sig kvar på vägen mot 
omställning. Samtidigt skulle det fungera 
som en mekanism för att engagera 
sektorerna i arbetet med 
klimatneutralitetslösningar.

Or. en

Ändringsförslag 361
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(21 a) Sektorsspecifika färdplaner bör 
underlätta anpassningen av ett helt 
ekosystem av intressenter med målet om 
klimatneutralitet. Färdplanen bör 
beskriva de tekniska lösningar och den 
nya politiska ram som skulle behövas 
inom sektorn och de investeringar som 
krävs inom sektorn och i värdekedjan. 
Färdplanerna bör resultera i att 
kommissionen definierar ett avtal om 
grön omställning, där offentliga och 
privata aktörer inom sektorn fastställer 
sina åtaganden för att uppfylla 
klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 362
Idoia Villanueva Ruiz

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21 a) Kommissionen bör samråda med 
fackföreningar och inrätta ett 
rundabordssamtal för social dialog för att 
behandla åtgärder i kampen mot 
klimatförändringarna. Arbetstagarna är 
en avgörande del av lösningen, och denna 
dialog är nödvändig för att man ska 
kunna gå mot en rättvis omställning där 
ingen lämnas utanför. I detta avseende 
bör ett ombud med ansvar för miljön 
tillsättas som obligatorisk rättslig norm, i 
likhet med ett ombud för förebyggande.

Or. en

Ändringsförslag 363
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21 a) När kommissionen bedömer de 
olika alternativen för strukturen på och 
utformningen av en utvecklingsbana mot 
att uppnå nettonollutsläpp av 
växthusgaser i unionen senast 2050 bör 
den beakta rapporterna från EPCC, 
effekterna på unionens koldioxidbudget 
och de sektorsspecifika färdplanerna för 
klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 364
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I enlighet med kommissionens 
åtagande i fråga om principerna om 
bättre lagstiftning bör man sträva efter 
samstämmighet mellan unionens olika 
instrument för minskning av 
växthusgasutsläppen. Systemet för att 
mäta framstegen mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet och bedöma om 
vidtagna åtgärder är förenliga med det 
målet bör bygga på och vara förenligt med 
den styrningsram som fastställs i 
förordning (EU) 2018/1999. I synnerhet 
bör systemet för regelbunden rapportering 
och ordningsföljden för kommissionens 
bedömning och åtgärder på grundval av 
rapporteringen anpassas till kraven på 
medlemsstaterna att överlämna 
information och rapporter i förordning 
(EU) 2018/1999. Förordning (EU) 
2018/1999 bör därför ändras så att 
klimatneutralitetsmålet inkluderas i de 
relevanta bestämmelserna.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 365
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I enlighet med kommissionens 
åtagande i fråga om principerna om 
bättre lagstiftning bör man sträva efter 
samstämmighet mellan unionens olika 
instrument för minskning av 
växthusgasutsläppen. Systemet för att 
mäta framstegen mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet och bedöma om 
vidtagna åtgärder är förenliga med det 
målet bör bygga på och vara förenligt med 
den styrningsram som fastställs i 
förordning (EU) 2018/1999. I synnerhet 
bör systemet för regelbunden rapportering 
och ordningsföljden för kommissionens 
bedömning och åtgärder på grundval av 
rapporteringen anpassas till kraven på 
medlemsstaterna att överlämna 
information och rapporter i förordning 
(EU) 2018/1999. Förordning (EU) 
2018/1999 bör därför ändras så att 
klimatneutralitetsmålet inkluderas i de 
relevanta bestämmelserna.

(22) Inte bara mot bakgrund av covid-
19-pandemin och dess följder som i 
nuläget inte går att bedöma, behöver den 
styrningsram som fastställs i förordning 
(EU) 2018/1999 ses över och vid behov 
ändras i linje med principerna för en 
rationell miljöpolitik, som ska bli föremål 
för nya slutsatser från Europeiska rådet.

Or. en

Ändringsförslag 366
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22 a) Kommissionen bör vidare inleda i 
regelbundna möten med berörda 
ekonomiska aktörer (industrin, små och 
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medelstora företag, jordbruket och 
fackföreningar) för att utvärdera de 
framsteg som görs mot klimatneutralitet, 
samt deras krav i fråga om politisk 
samstämmighet, forskning, ekonomiskt 
stöd samt skydd mot koldioxid- och 
investeringsläckage, för att göra 
ytterligare framsteg.

Or. en

Ändringsförslag 367
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Klimatförändringarna är till sin 
natur en gränsöverskridande utmaning 
och det behövs samordnade åtgärder på 
unionsnivå som på ett effektivt sätt 
kompletterar och stärker den nationella 
politiken. Eftersom målet för denna 
förordning – att uppnå klimatneutralitet i 
unionen senast 2050 – inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund 
av sin omfattning och sina verkningar, 
kan uppnås bättre på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen 
i samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå dessa mål.

(23) Medlemsstaterna är främst 
behöriga att utforma en rationell 
miljöpolitik. De kan vid behov frivilligt 
samordna sin politik på EU-nivå. 
Subsidiaritetsprincipen måste respekteras. 
Det gäller också de nationella 
parlamentens kontroll enligt artiklarna 
5.3 och 12b i fördraget om Europeiska 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 368
Mick Wallace, Clare Daly
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Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Klimatförändringarna är till sin 
natur en gränsöverskridande utmaning och 
det behövs samordnade åtgärder på 
unionsnivå som på ett effektivt sätt 
kompletterar och stärker den nationella 
politiken. Eftersom målet för denna 
förordning – att uppnå klimatneutralitet i 
unionen senast 2050 – inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund av 
sin omfattning och sina verkningar, kan 
uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

(23) Klimat- och miljönödläget är till 
sin natur en gränsöverskridande utmaning 
och det behövs samordnade åtgärder på 
unionsnivå som på ett effektivt sätt 
kompletterar och stärker den nationella 
politiken. Eftersom målet för denna 
förordning inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna utan 
snarare, på grund av sin omfattning och 
sina verkningar, kan uppnås bättre på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. en

Motivering

Detta är ett klimatnödläge. Vi har erkänt det i parlamentet, och kan inte backa nu.

Ändringsförslag 369
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Klimatförändringarna är till sin 
natur en gränsöverskridande utmaning och 
det behövs samordnade åtgärder på 
unionsnivå som på ett effektivt sätt 
kompletterar och stärker den nationella 
politiken. Eftersom målet för denna 
förordning – att uppnå klimatneutralitet i 

(23) Klimatförändringarna är till sin 
natur en gränsöverskridande utmaning och 
det behövs samordnade åtgärder på 
unionsnivå som på ett effektivt sätt 
kompletterar och stärker den nationella 
politiken. Eftersom målet för denna 
förordning – att uppnå klimatneutralitet i 
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unionen senast 2050 – inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund av 
sin omfattning och sina verkningar, kan 
uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

unionen senast 2040 – inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund av 
sin omfattning och sina verkningar, kan 
uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 370
Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Klimatförändringarna är till sin 
natur en gränsöverskridande utmaning och 
det behövs samordnade åtgärder på 
unionsnivå som på ett effektivt sätt 
kompletterar och stärker den nationella 
politiken. Eftersom målet för denna 
förordning – att uppnå klimatneutralitet i 
unionen senast 2050 – inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund av 
sin omfattning och sina verkningar, kan 
uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

(23) Klimatförändringarna är till sin 
natur en gränsöverskridande utmaning och 
det behövs samordnade åtgärder på 
unionsnivå som på ett effektivt sätt 
kompletterar och stärker den nationella 
politiken. Eftersom målet för denna 
förordning – att uppnå klimatneutralitet i 
unionen senast 2050 – inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund av 
sin omfattning och sina verkningar, kan 
uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med dess 
befogenheter enligt fördraget om 
Europeiska unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. es
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Ändringsförslag 371
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Klimatförändringarna är till sin 
natur en gränsöverskridande utmaning och 
det behövs samordnade åtgärder på 
unionsnivå som på ett effektivt sätt 
kompletterar och stärker den nationella 
politiken. Eftersom målet för denna 
förordning – att uppnå klimatneutralitet i 
unionen senast 2050 – inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund av 
sin omfattning och sina verkningar, kan 
uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

(23) Klimatförändringarna är till sin 
natur en gränsöverskridande utmaning och 
samordnade åtgärder på unionsnivå skulle 
på ett effektivt sätt kunna stödja och 
stärka den nationella politiken. Eftersom 
målet för denna förordning – att uppnå 
klimatneutralitet i unionen senast 2050 – 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund av 
sin omfattning och sina verkningar, kan 
uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 372
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23 a) Det finns en grundläggande och 
oförenlig konflikt mellan 
fossilbräsleindustrins intressen och det 
allmänhetens intresse av en beboelig 
planet för alla. EU-institutionerna och 
medlemsstaterna bör därför i största 
möjliga utsträckning skydda 
utformningen och genomförandet av 
offentlig klimatpolitik från 



PE652.555v01-00 242/601 AM\1206394SV.docx

SV

fossilbränsleindustrin, och sätta in 
begränsningar av representationen av 
fossilindustrins intressen.

Or. en

Ändringsförslag 373
Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Unionen står i nuläget för 10 % av 
de globala växthusgasutsläppen. 
Klimatneutralitetsmålet är begränsat till 
utsläpp från den europeiska 
produktionen. En samstämmig 
klimatpolitik inbegriper även kontroll av 
utsläppen från konsumtion och import av 
energi och resurser.

Or. es

Ändringsförslag 374
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23 a) EU-lagstiftningen bör främja 
beskogning och hållbar skogsförvaltning i 
medlemsstater som inte har betydande 
skogsresurser, genom utbyte av bästa 
praxis och industriell know-how.

Or. en

Ändringsförslag 375
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, 
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Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23 a) Klimatavtrycket för konsumtionen 
i unionen är ett viktigt verktyg att utveckla 
för att förbättra den övergripande 
förenligheten med unionens klimatmål.

Or. en

Ändringsförslag 376
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) En fullt effektiv klimatpolitik för 
unionen bör ta itu med koldioxidläckage 
och utveckla lämpliga verktyg, såsom en 
koldioxidjusteringsmekanism, för att 
hantera problemet och skydda våra 
standarder och föregångare bland våra 
industrier.

Or. en

Ändringsförslag 377
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Denna förordning bygger på 
principen om att förhindra utsläpp vid 
källan, samt försiktighetsprincipen.
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Or. en

Motivering

Dessa två principer är absolut nödvändiga för effektivt klimatarbete och insatser som görs 
i försiktighetssyfte, särskilt i förhållande till ökning av sänkor.

Ändringsförslag 378
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 23c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23c) Denna förordning bidrar till att 
skydda de oförytterliga rättigheterna till 
liv och en trygg miljö, vilka erkänns både 
i den europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, och som 
kräver att de relevanta 
unionsinstitutionerna och 
medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive 
nationell nivå för att ta itu med de 
verkliga och omedelbara risker som det 
globala klimatnödläget innebär, såväl för 
människors liv och välfärd som för den 
natur som de är beroende av.

Or. en

Motivering

Människor behöver partsbehörighet för att säkerställa ansvarsskyldighet vid uppnåendet av 
målen för denna förordning. Det här är det enda sättet att se till att inga överskridanden 
förekommer, och att det finns en tydlig koppling mellan uppnåendet av målen och mänskliga 
och miljömässiga rättigheter.

Ändringsförslag 379
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
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Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för 
en oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 380
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för 
en oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

Detta direktiv syftar till att främja en 
nödvändig omställning till en rationell 
miljöpolitik. För detta ändamål måste 
EU:s medlemsstater och 
EU-institutionerna se över, ifrågasätta 
och vid behov anpassa all befintlig politik. 
När de vidtar åtgärder för att skydda 
miljön och anpassa sig till 
klimatförändringarrna på nationell nivå 
respektive unionsnivå, bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen fästa särskild 
uppmärksamhet vid coronakrisens 
socioekonomiska konsekvenser på 
medellång och lång sikt, medborgarnas 
välbefinnande, samhällets välstånd samt 
ekonomins konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 381
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
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Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

I denna förordning fastställs en ram för en 
snabb och oåterkallelig minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen, med sikte på att uppnå de 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 382
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

I denna förordning fastställs en ram för en 
snabb och oåterkallelig minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmålet att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå, som anges i artikel 2 
i Parisavtalet, och skapas en ram för att 
göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 383
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och snabb minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga sänkor, eller andra 
miljövänliga sänkor som bygger på en 
miljökonsekvensbedömning och som 
godkänts av kommissionen, inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 384
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga sänkor i unionen, eller 
andra sänkor som överensstämmer med 
klimat- och miljömålen.

Or. en

Ändringsförslag 385
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga marina eller terrestra 
sänkor eller andra sänkor i unionen.
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Or. en

Ändringsförslag 386
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

I denna förordning fastställs en ram för en 
snabb och oåterkallelig minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom sänkor i unionen, med insikt om 
vikten av naturliga sänkor.

Or. en

Ändringsförslag 387
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig, förutsägbar och stegvis 
minskning av växthusgasutsläpp och 
förbättrade upptag genom naturliga eller 
andra sänkor i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 388
Martin Hojsík, Irena Joveva

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en I denna förordning fastställs en ram för en 
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oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga sänkor i unionen.

Or. en

Motivering

Naturliga sänkor bör prioriteras. Det har ännu inte bevisats att avskiljning och lagring av 
koldioxid (CCS) och ren kolteknik (CCT) inte gör någon skada. Det är mycket sannolikt att 
säkrare tekniker kommer att utvecklas och användas i framtiden, men detta innebär inte att de 
behöver förtecknas nu i klimatlagen. Dessutom kan en övertro på fördelarna med CCS/CCT 
kringgå behovet att i första hand minska växthusgasutsläppen från mänsklig verksamhet.

Ändringsförslag 389
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och snabb minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga sänkor i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 390
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och snabb minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga sänkor i unionen.
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Or. en

Ändringsförslag 391
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga sänkor i unionen.

Or. en

Motivering

Förordningen bör endast fokusera på naturliga sänkor.

Ändringsförslag 392
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 393
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2



AM\1206394SV.docx 251/601 PE652.555v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges 
i artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en 
ram för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 394
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges 
i artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en 
ram för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

utgår

Or. en

Motivering

Har flyttats i första stycket.

Ändringsförslag 395
Petros Kokkalis

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande I denna förordning fastställs ett bindande 
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mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga målet att begränsa ökningen 
av den globala medeltemperaturen till 
långt under 2 °C över förindustriell nivå 
samt att göra ansträngningar för att 
begränsa temperaturökningen till 1,5 °C 
över förindustriell nivå, som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 396
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet om att hålla 
ökningen av den globala 
medeltemperaturen långt under 2 °C över 
förindustriell nivå samt göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå, och skapas en ram för 
att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 397
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
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Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om faktiska nollutsläpp i unionen och 
medlemsstaterna senast 2040, med sikte på 
att uppnå de långsiktiga temperaturmål 
som anges i artikel 2 i Parisavtalet, och 
skapas en ram för att göra betydande och 
tillräckliga framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet. Denna förordning 
säkerställer tillgång till rättslig prövning 
för uppnåendet av dessa mål.

Or. en

Motivering

Parisavtalet innehåller två temperaturmål: 1,5 och långt under 2. Vad gäller anpassning bör 
framstegen stå i proportion till behovet av anpassning.

Ändringsförslag 398
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, som antagits enhälligt av 
medlemsstaterna, med sikte på att uppnå 
det långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 399
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, 
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Sophia in 't Veld, Asger Christensen, Irena Joveva, Fredrick Federley, 
Susana Solís Pérez, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen och i 
varje enskild medlemsstat senast 2050, 
med sikte på att uppnå de långsiktiga 
temperaturmål som anges i artikel 2 i 
Parisavtalet, och skapas en ram för att göra 
framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 400
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2040, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga målet att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C som anges 
i artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 401
Michal Wiezik

Förslag till förordning
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Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga målet att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C som anges 
i artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 402
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

I denna förordning skapas också en ram för 
att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet och för att göra 
finansiella flöden förenliga med en väg 
mot låga växthusgasutsläpp och en 
klimatmässigt motståndskraftig utveckling 
i enlighet med artikel 2.1c i Parisavtalet.

Or. en

Motivering

Som en ramlag för unionens bidrag till Parisavtalet bör den europeiska klimatlagen 
säkerställa framsteg mot alla långsiktiga mål som anges i artikel 2 i Parisavtalet.

Ändringsförslag 403
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
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Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

I denna förordning fastställs ett vägledande 
mål om klimatneutralitet i unionen först 
2070, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

Or. it

Ändringsförslag 404
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning införs begränsningar 
avseende fossilbränsleindustrins 
representation av intressen, och 
eftersträvas utfasning av alla 
subventioner till fossila bränslen i 
unionen till 2025.

Or. en

Motivering

Detta mål behöver anpassas för att passa i detta nya, nödvändiga tillägg.

Ändringsförslag 405
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning bidrar till att skydda de 
oförytterliga rättigheterna till liv och en 
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trygg miljö, vilka erkänns både i den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, och vilka kräver att de 
relevanta unionsinstitutionerna och 
medlemsstaterna vidtar nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive 
nationell nivå för att ta itu med de 
verkliga och omedelbara risker som det 
globala klimatnödläget medför, såväl för 
människors liv och välfärd som för den 
natur som de är beroende av.

Or. en

Motivering

Människor behöver partsbehörighet för att säkerställa ansvarsskyldighet vid uppnåendet av 
målen för denna förordning. Det här är det enda sättet att se till att inga överskridanden 
förekommer, och att det finns en tydlig koppling mellan uppnåendet av målen och mänskliga 
och miljömässiga rättigheter.

Ändringsförslag 406
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga eller andra sänkor av de 
växthusgaser som förtecknas i del 2 i 
bilaga V till förordning (EU) 2018/1999.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 407
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga eller andra sänkor av de 
växthusgaser som förtecknas i del 2 i 
bilaga V till förordning (EU) 2018/1999.

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga marina och terrestra sänkor eller 
andra sänkor av de växthusgaser som 
förtecknas i del 2 i bilaga V till förordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 408
Martin Hojsík, Irena Joveva

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga eller andra sänkor av de 
växthusgaser som förtecknas i del 2 i 
bilaga V till förordning (EU) 2018/1999.

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga sänkor av de växthusgaser som 
förtecknas i del 2 i bilaga V till förordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Motivering

Naturliga sänkor bör prioriteras. Det har ännu inte bevisats att avskiljning och lagring av 
koldioxid (CCS) och ren kolteknik (CCT) inte gör någon skada. Det är mycket sannolikt att 
säkrare tekniker kommer att utvecklas och användas i framtiden, men detta innebär inte att de 
behöver förtecknas nu i klimatlagen. Dessutom kan en övertro på fördelarna med CCS/CCT 
kringgå behovet att i första hand minska växthusgasutsläppen från mänsklig verksamhet.

Ändringsförslag 409
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
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naturliga eller andra sänkor av de 
växthusgaser som förtecknas i del 2 i 
bilaga V till förordning (EU) 2018/1999.

naturliga sänkor av de växthusgaser som 
förtecknas i del 2 i bilaga V till förordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 410
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga eller andra sänkor av de 
växthusgaser som förtecknas i del 2 i 
bilaga V till förordning (EU) 2018/1999.

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga sänkor av de växthusgaser som 
förtecknas i del 2 i bilaga V till förordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 411
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga eller andra sänkor av de 
växthusgaser som förtecknas i del 2 i 
bilaga V till förordning (EU) 2018/1999.

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga sänkor av de växthusgaser som 
förtecknas i del 2 i bilaga V till förordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 412
Michael Bloss

Förslag till förordning
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Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga eller andra sänkor av de 
växthusgaser som förtecknas i del 2 i 
bilaga V till förordning (EU) 2018/1999.

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga sänkor av de växthusgaser som 
förtecknas i del 2 i bilaga V till förordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 413
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga eller andra sänkor av de 
växthusgaser som förtecknas i del 2 i 
bilaga V till förordning (EU) 2018/1999.

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga sänkor av de växthusgaser som 
förtecknas i del 2 i bilaga V till förordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 414
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning bidrar till att skydda 
fysiska personers okränkbara och 
oförytterliga rättigheter till mänsklig 
värdighet, liv, och miljöskydd som 
erkänns i artiklarna 1, 2 och 37 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, vilka är 
beroende av ett stabilt och sunt 
klimatsystem som förmår upprätthålla 
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mänskligt liv från generation till 
generation.

Or. en

Ändringsförslag 415
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1 a
Definitioner

I denna förordning gäller följande 
definitioner: faktiska nollutsläpp: 
nollutsläpp av koldioxid (CO2) från 
energisektorn och från 
bränsleförbränning, även luft- och 
sjöfart, från andra källor koldioxidutsläpp 
som minskats väsentligt så att de är 
försumbara, och från alla andra 
antropogena växthusgasutsläpp som 
förtecknas i del 2 av bilaga V till 
förordning (EU) 2018/1999, utsläpp som 
minskats väsentligt så att de är 
försumbara.

Or. en

Ändringsförslag 416
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1 a
Definitioner

klimatneutralitet eller nettonollutsläpp av 
växthusgaser: situation där balans råder 
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mellan unionens antropogena utsläpp 
från källor och naturliga sänkors upptag 
av växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 417
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 Mål om klimatneutralitet 2 Mål om klimatneutralitet, delmål 
för utsläpp och upptag

Or. en

Ändringsförslag 418
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 Mål om klimatneutralitet 2 Omprövning av miljömål och 
klimatpolitiska mål

Or. en

Ändringsförslag 419
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 Mål om klimatneutralitet 2 Delmål och mål om 
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klimatneutralitet

Or. en

Ändringsförslag 420
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 Mål om klimatneutralitet 2 Mål om faktiska nollutsläpp och 
naturliga kollager

Or. en

Ändringsförslag 421
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål om klimatneutralitet Unionens klimatmål

Or. en

Ändringsförslag 422
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Utsläpp i hela unionen av 
växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten, inklusive unionsrelaterade 
utsläpp från internationell luftfart och 
sjöfart, får inte överstiga 24–30 Gt 
koldioxidekvivalenter för perioden 2021–
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2050.

Or. en

Motivering

För att hålla temperaturökningen på 1,5 °C över förindustriell nivå, pekar IPCC:s 
scenariedatabas SR1.5 på en global utsläppsbudget för växthusgaser (den korg av 
växthusgaser som fastställdes i Kyoto) för 2018–2050 på 610–690 Gt koldioxidekvivalenter. 
För den nuvarande befolkningen inom EU-27 och för utsläppen från 2018–2020 skulle detta 
innebära en växthusgasbudget för EU på 24–30 Gt koldioxidekvivalenter.

Ändringsförslag 423
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 
2050 så att utsläppen därmed vid den 
tidpunkten minskar till netto noll.

1. Medlemsstaternas och 
EU-institutionernas politik har nu under 
en tid uteslutande fokuserat på största 
tänkbara minskning av växthusgaser inom 
ramen för en klimatpolitik som kan 
beskrivas som i huvudsak ideologisk, och 
som i första hand ska uppnås genom 
ekonomiska ingripanden i den fria 
marknadsekonomin och genom en 
förbudspolitik. Fokus håller i allt högre 
grad på att flyttas till extrema 
minskningsmål som varken kan beläggas 
vetenskapligt eller beakta de ekonomiska 
förutsättningarna för skyddsåtgärder av 
något slag. Miljöskydd är endast möjligt i 
ett fritt samhälle som erbjuder teknisk 
innovativ kraft och den ekonomiska 
prestationsförmåga som behövs för att 
detta ska vara genomförbart. Allt oftare 
ges inte ens ekologiska överväganden 
nödvändigt utrymme, till exempel när 
miljöförstöring förorsakad 
resursutvinning för batterier för att 
eftersträva produktion av förnybar energi, 
som hittills främjats av politikerna, flyttas 
till tredjeländer. Det är därför nödvändigt, 
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inte bara på grund av covid-19-pandemin 
som sätter en aldrig skådad press på vår 
ekonomi, att EU-institutionerna och deras 
medlemsstater ser över, ifrågasätter och 
vid behov anpassar all befintlig politik. 
Detta gäller särskilt de förordningar som 
nämns ovan, nämligen direktiv 
2003/87/EG (handel med utsläppsrätter 
för växthusgaser), förordning (EU) 
2018/842 (nationella mål för minskning 
av växthusgasutsläppen), förordning (EU) 
2018/841 (kompensation av växthusgaser) 
och förordning (EU) 2018/1999 
(energiunionens styrningssystem och 
klimatskydd), men även, nedströms, 
direktiv 2012/27/EU (energieffektivitet), 
direktiv (EU) 2018/2001 (användning av 
förnybar energi) och direktiv 2010/31/EU 
(om byggnaders prestanda), och vid 
behov, andra förordningar. Anpassning 
till de pågående klimatförändringarna, 
vars orsaker måste undersökas ytterligare 
av oberoende forskare, måste ligga i 
centrum för framtida politik.

Or. en

Ändringsförslag 424
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans så snart som 
möjligt och senast 2040, så att 
nettonollutsläpp av växthusgaser därmed 
nås senast vid den tidpunkten och därefter 
övergår i negativa utsläpp.

Varje medlemsstat ska uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser senast 
2040, och därefter övergå till negativa 
utsläpp.
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Or. en

Ändringsförslag 425
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans i unionen 
senast 2050 så att utsläppen därmed vid 
den tidpunkten minskar till netto noll. 
Varje medlemsstat ska uppnå 
nettonollutsläpp inom sitt territorium 
senast 2050. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska uppnå detta genom 
utsläppsminskning på 95 % i förhållande 
till 1990 års nivåer, och 5 % lagring i 
naturliga sänkor.

Or. en

Ändringsförslag 426
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

1. Utsläpp i hela unionen, inklusive 
unionsrelaterade utsläpp från 
internationell luftfart och sjöfart, och 
upptag av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska så snart som möjligt och 
senast 2040 vara i balans i unionen, så att 
nettonollutlsäpp av växthusgaser därmed 
uppnås vid den tidpunkten. Varje 
medlemsstat ska uppnå nettonollutsläpp 
av växthusgaser inom sitt territorium 
senast 2040.
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Or. en

Ändringsförslag 427
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

1. Utsläpp i hela unionen, inklusive 
unionsrelaterade utsläpp från 
internationell luftfart och sjöfart, andra 
klimateffekter, och upptag av växthusgaser 
som omfattas av unionsrätten ska vara i 
balans i unionen senast 2040 så att 
utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll. Varje medlemsstat 
ska uppnå nettonollutsläpp inom sitt 
territorium senast 2040.

Or. en

Ändringsförslag 428
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den 
tidpunkten minskar till netto noll.

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans 2040 och 
senast 2050. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska uppnå denna balans 
genom utsläppsminskning på 95 % i 
förhållande till 1990 års nivåer, genom att 
förbättra upptaget genom naturliga 
sänkor med 5 %, samt genom utfasning 
av fossila bränslen senast 2040.

Or. en
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Ändringsförslag 429
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Pernille Weiss, Christophe Hansen, 
Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Agnès Evren, 
Christian Doleschal, Michal Wiezik, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, 
Adam Jarubas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
och senare minskar till netto noll. Varje 
medlemsstat ska sträva efter att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 genom 
unionens kollektiva åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 430
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll. Alla medlemsstater 
bör ansvara för att klimatneutralitet 
uppnås senast 2050.

Or. en

Ändringsförslag 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
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans i unionen 
senast 2050 så att utsläppen därmed vid 
den tidpunkten minskar till netto noll. 
Varje medlemsstat ska uppnå 
nettonollutsläpp senast 2050.

Or. en

Ändringsförslag 432
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att de fossila och biogena 
nettoutsläppen inom unionen därmed vid 
den tidpunkten minskar till noll.

Or. en

Ändringsförslag 433
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den 
tidpunkten minskar till netto noll.

1. Utsläpp i hela unionen och i 
medlemsstaterna av växthusgaser som 
omfattas av unionsrätten ska vara faktiska 
nollutsläpp 2040.
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Or. en

Ändringsförslag 434
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans i unionen 
senast 2050 så att utsläppen därmed vid 
den tidpunkten minskar till netto noll.

Or. en

Ändringsförslag 435
Ondřej Knotek, Andreas Glück

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans i EU som 
helhet 2050 så att utsläppen därmed vid 
den tidpunkten minskar till netto noll.

Or. en

Ändringsförslag 436
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 1. Utsläpp och upptag i hela unionen 



AM\1206394SV.docx 271/601 PE652.555v01-00

SV

av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans först 2070, 
så att utsläppen därmed minskar till netto 
noll.

Or. it

Ändringsförslag 437
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att deras naturliga kollager utökas 
progressivt med avseende på kvalitet och 
kvantitet, med respekt för den biologiska 
mångfalden och lokala, naturliga miljöer. 
Senast den 30 september 2021 ska 
kommissionen anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 9 för att komplettera 
denna förordning genom att fastställa en 
metod för att beräkna naturliga kollager 
utgående från en bedömning från den 
oberoende vetenskapliga 
bedömningspanelen för 
klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 438
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Från och med den 1 januari 2041 
ska upptag av växthusgaser genom 
naturliga sänkor överskrida antropogena 
utsläpp i unionen och inom varje 
medlemsstats territorium.
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Or. en

Ändringsförslag 439
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard, Mick Wallace

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Från och med den 1 januari 2041 
ska upptagen av växthusgaser genom 
naturliga sänkor överstiga utsläppen och 
andra klimateffekter i unionen och i alla 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 440
Ondřej Knotek

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett individuellt och 
därmed även gemensamt uppnående av det 
klimatneutralitetsmål som anges i punkt 1, 
med beaktande av vikten av att främja 
rättvisa och solidaritet mellan 
medlemsstaterna, social och ekonomisk 
sammanhållning samt medlemsstaternas 
skiftande utgångspunkter vid 
omställningen till klimatneutralitet. 
Kompensationsinstrumenten för 
medlemsstater som påverkas mer av 
omställningen till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp, såsom 
moderniseringsfonden och 
solidaritetsmekanismen i direktivet om 
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EU:s utsläppshandelssystem 
(2003/87/EG), ska ökas betydligt.

Or. en

Ändringsförslag 441
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder och ge stöd på unionsnivå 
respektive nationell nivå för att göra det 
möjligt för enskilda medlemsstater med 
hög ambitionsnivå att uppnå målet 
tidigare och därmed möjliggöra ett 
gemensamt uppnående av det 
klimatneutralitetsmål som anges i punkt 1, 
med beaktande av vikten av att främja 
rättvisa och solidaritet mellan 
medlemsstaterna, social och ekonomisk 
sammanhållning och skydd av utsatta 
unionsmedborgare och arbetstagare i 
medlemsstater med olika utgångspunkter, 
och möjliggöra ett stärkande av en rättvis 
omställning.

Or. en

Ändringsförslag 442
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell, 



PE652.555v01-00 274/601 AM\1206394SV.docx

SV

nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja rättvisa och solidaritet 
mellan medlemsstaterna.

regional och lokal nivå för att möjliggöra 
ett individuellt och gemensamt uppnående 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
punkt 1, med beaktande av social och 
ekonomisk sammanhållning, skyddet av 
utsatta unionsmedborgare, vikten av att 
främja rättvisa och solidaritet och en 
rättvis omställning mellan 
medlemsstaterna, och med beaktande av 
medlemsstaternas olika utgångspunkter.

Or. en

Ändringsförslag 443
Agnès Evren

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De behöriga unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
enligt punkt 1, med beaktande av behovet 
av att främja rättvisa och solidaritet mellan 
medlemsstaterna. Kommissionen kommer 
att behöva fastställa exakta 
redovisningsregler som ska användas vid 
beräkning av klimatneutralitetsmålet och 
som ska utgöra en säker ram för företag.

Or. fr

Ändringsförslag 444
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av unionens växthusgasbudget 
som anges i punkt -1, och ett gemensamt 
och individuellt uppnående av målet om 
nettonollutsläppet av växthusgaser som 
anges i punkt 1 och av målet för tiden efter 
2040 som anges i punkt 1a, med 
beaktande av vikten av att främja rättvisa 
och solidaritet mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 445
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå eller nationell nivå, 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen, för 
att möjliggöra ett gemensamt uppnående av 
de mål som anges i punkt 1, med 
beaktande av vikten av att främja rättvisa 
och solidaritet mellan medlemsstaterna. 
Dessutom ska EU:s medlemsstater 
uppmanas att ompröva sina åtaganden 
enligt Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 446
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

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

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell, 
regional och lokal nivå för att möjliggöra 
ett individuellt och därmed även 
gemensamt uppnående av det 
klimatneutralitetsmål som anges i punkt 1, 
med beaktande av vikten av att främja 
rättvisa och solidaritet mellan 
medlemsstaterna, social och ekonomisk 
sammanhållning och skydd av utsatta 
unionsmedborgare.

Or. en

Ändringsförslag 447
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík, Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja rättvisa och solidaritet 
mellan medlemsstaterna, och vikten av att 
förvalta, återställa och skydda den 
biologiska mångfalden, ekosystemen och 
kolsänkorna i haven och på land.

Or. en

Ändringsförslag 448
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 449
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 450
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

och medlemsstaterna ska genom en 
överenskommelse vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, efter att ha tagit i 
beaktande det sociala, ekonomiska och 
sektorsspecifika sammanhanget samt 
vikten av att främja rättvisa och solidaritet 
mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 451
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 452
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 

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

åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå, utgående från de bästa tillgängliga 
vetenskapliga rönen, för att möjliggöra ett 
gemensamt uppnående av det 
klimatneutralitetsmål som anges i punkt 1, 
med beaktande av vikten av att främja 
rättvisa och solidaritet mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 453
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Jordbrukets särskilda roll nämns också i Parisavtalet. Bara livskraftigt och produktivt jord- 
och skogsbruk klarar av att förse befolkningen med säkra livsmedel av hög kvalitet, i 
tillräckliga mängder och till överkomliga priser, samt med förnybara råvaror för 
bioekonomins alla ändamål. Jord- och skogsbrukets funktion för upptag och lagring bör 
bibehållas, och först och främst, förknippas med sektorn.

Ändringsförslag 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
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 455
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 456
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

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

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

Or. en

Ändringsförslag 457
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att uppnå målen för denna 
förordning, med beaktande av vikten av att 
främja rättvisa och solidaritet mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 458
Edina Tóth, András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

vikten av att främja rättvisa, 
konkurrenskraft och solidaritet mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 460
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 461
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att det 
europeiska jordbrukets självförsörjning 
inte försvagas av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 462
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen föreslå en ändring av 
denna punkt för att fastställa ett 
unionsomfattande mål för 2030 om 
upptag genom naturliga sänkor.

Or. en

Ändringsförslag 463
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 

3. Kommissionen ska utarbeta en 
utförlig konsekvensbedömning i syfte att 
se över unionens klimatmål för 2030 som 
avses i artikel 2.11 i förordning (EU) 
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av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för ett 
nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

2018/1999 mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, inklusive uppgifter om de 
rapporterade utsläpp och upptag i hela 
unionen som beräknats för 2030, och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer i 
förhållande till kostnaderna för ett mål på 
40–45 %. Konsekvensbedömningen ska 
omfatta konsekvenserna för EU, 
medlemsstaterna och på sektorsnivå. I 
denna bedömning ska kommissionen 
beakta följderna av covid-19-pandemins 
socioekonomiska konsekvenser. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra det målet ska den lägga fram förslag 
för Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 464
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för ett 
nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Kommissionen ska se över 
unionens klimatmål för 2030 som avses i 
artikel 2.11 i förordning (EU) 2018/1999 
mot bakgrund av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 och 
konsekvenserna av covid-19-pandemin, 
och undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Översynen ska bygga på en grundlig 
konsekvensbedömning och beakta covid-
19-krisens sociala och ekonomiska följder 
samt potentiella sociala effekter av 
framtida åtgärder. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
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som är lämpligt. Kommissionen bör 
parallellt med detta fortsätta sina insatser 
för att utveckla en metod för att beräkna 
livscykelutsläpp för vissa produkter.

Or. en

Motivering

Översynen av målen för 2030 är fastställd till bara två år efter antagandet av de befintliga 
klimatmålen. För att säkerställa en tydlig lagstiftningsram och motivera den nya 
ambitionsnivån, även med beaktande av principerna om bättre lagstiftning, bör målöversynen 
bygga på en grundlig konsekvensbedömning.

Ändringsförslag 465
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. För att unionens utsläpp ska hållas 
inom växthusgasbudgeten som anges i 
artikel 2.-1, ska unionens 
växthusgasutsläpp från hela ekonomin 
minskas inom unionen med minst 65 % 
senast 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 466
Antoni Comín i Oliveres

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Senast i september 2021 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 för att 
utsläppsminskningen ska vara 65 % 
jämfört med 1990 års nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 467
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för ett 
nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och på grundval av en grundlig 
konsekvensbedömning undersöka så 
många ur i synnerhet ekonomisk och 
social synvinkel genomförbara och 
kostnadseffektiva alternativ som möjligt 
för ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Bedömningen måste 
också innehålla en kostnads-
nyttobedömning på medlemsstatsnivå. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra det målet ska den lägga fram förslag 
för Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

Or. en
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Ändringsförslag 468
Clare Daly, Mick Wallace

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Mot bakgrund av klimat- och 
miljönödläget ska unionens klimatmål för 
2030 som avses i artikel 2.11 i förordning 
(EU) 2018/1999 fastställas till en 
utsläppsminskning på 70 % jämfört med 
1990 års nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 469
Fredrick Federley, Karin Karlsbro, Linea Søgaard-Lidell

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som avses i artikel 
2.1 ska unionens klimatmål för 2030 som 
avses i artikel 2.11 i förordning (EU) 
2018/1999 höjas till en utsläppsminskning 
på 65 % jämfört med 1990 års nivåer.
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Or. en

Ändringsförslag 470
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som avses i artikel 
2.1 ska unionens klimatmål för 2030 som 
avses i artikel 2.11 i förordning (EU) 
2018/1999 fastställas till en 
utsläppsminskning på 70 % jämfört med 
1990 års nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 471
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 

3. Mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 ska unionens klimatmål för 2030 som 
avses i artikel 2.11 i förordning (EU) 
2018/1999 motsvara en utsläppsminskning 
på minst 65 % jämfört med 1990 års 
nivåer.
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ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 472
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för ett 
nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och på grundval av en grundlig 
konsekvensbedömning som utvärderar 
genomförbarheten, de ekonomiska 
konsekvenserna och energitryggheten, 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50 % 
jämfört med 1990 års nivåer. Den måste 
också innehålla en kostnads-nyttoanalys 
på medlemsstatsnivå. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 473
Nils Torvalds, Jan Huitema, Irena Joveva, Susana Solís Pérez, Billy Kelleher, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 3. Mot bakgrund av det 
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kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

klimatneutralitetsmål som avses i artikel 
2.1 ska unionens klimatmål för 2030 som 
avses i artikel 2.11 i förordning (EU) 
2018/1999 höjas till en utsläppsminskning 
på minst 55 % jämfört med 1990 års 
nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 474
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Senast i september 2021 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 med tanke på 
den förnyade bedömning som anges i 
artikel 2.1. Kommissionen bör vidare 
undersöka i vilken utsträckning 
förordning (EU) 2018/1999 påverkar 
medlemsstaternas ekonomier, och vid 
behov utarbeta förslag för att anpassa 
denna förordning så att medlemsstaterna, 
samtidigt som deras suveränitet 
respekteras, ännu en gång kan vidta 
åtgärder för att genomföra en rationell 
miljöpolitik som skyddar människornas 
miljö och hälsa och samtidigt möjliggör 
ekonomisk utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 475
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Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för ett 
nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Senast i september 2021, efter att 
ha genomfört en socioekonomisk och 
sektorsspecifik konsekvensbedömning, ska 
kommissionen föreslå en översyn av 
unionens klimatmål för 2030 som avses i 
artikel 2.11 i förordning (EU) 2018/1999 
mot bakgrund av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, och undersöka 
alternativ för ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer, och föreslå 
motsvarande finansiering genom EU:s 
budget för att uppnå det potentiella nya 
målet. Om kommissionen anser det 
nödvändigt att ändra det målet ska den 
lägga fram förslag för Europaparlamentet 
och rådet enligt vad som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 476
Adam Jarubas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för ett 
nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och på grundval av en utförlig 
konsekvensbedömning på 
medlemsstatsnivå och för de ekonomiska 
sektorerna, om genomförbarhet, 
ekonomisk inverkan samt energitrygghet, 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
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som är lämpligt. 55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra det målet ska den lägga fram förslag 
för Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 477
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens 
klimatmål för 2030 som avses i artikel 
2.11 i förordning (EU) 2018/1999 mot 
bakgrund av det klimatneutralitetsmål som 
anges i artikel 2.1, och undersöka 
alternativ för ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som avses i artikel 
2.1 ska unionens klimatmål för 2030 vara 
en inhemsk utsläppsminskning på 60 % 
jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra det målet ska den lägga fram förslag 
för Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 478
Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 

3. Mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 ska unionens klimatmål för 2030 som 
avses i artikel 2.11 i förordning (EU) 
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av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

2018/1999 fastställas till en 
utsläppsminskning på 55 % jämfört med 
1990 års nivåer. Om kommissionen anser 
det nödvändigt att ändra det målet ska den 
lägga fram förslag för Europaparlamentet 
och rådet enligt vad som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 479
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för ett 
nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Senast den 31 december 2021 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av de socioekonomiska konsekvenserna i 
unionen av covid-19-pandemin, och 
undersöka om det lämpar sig att fastställa 
ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning som är lägre än det 
nuvarande målet. Om kommissionen anser 
det nödvändigt att ändra det målet ska den 
lägga fram lagförslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt, i enlighet med fördragen.

Or. it

Ändringsförslag 480
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1 med en utsläppsminskning på 
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra det målet ska den lägga fram förslag 
för Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 481
Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för ett 
nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för ett 
nytt, frivilligt och icke-bindande mål för 
2030 med en betydande utsläppsminskning 
jämfört med 1990 års nivåer, som varje 
enskild medlemsstat kan anta utöver det 
överenskomna mål som anges i artikel 
2.11 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 482
Ondřej Knotek



AM\1206394SV.docx 295/601 PE652.555v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för ett 
nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för ett 
nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50 % jämfört med 
1990 års nivåer. Om kommissionen anser 
det nödvändigt att ändra det målet ska den 
lägga fram förslag för Europaparlamentet 
och rådet enligt vad som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 483
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att uppnå målen i artikel 2.1 
och komplettera målet om 
utsläppsminskning som avses i artikel 2.3 
ska kommissionen senast i juni 2021 
fastställa ett unionsomfattande mål för 
2030 om upptag genom naturliga sänkor 
och ändra denna förordning i enlighet 
med detta.

Or. en

Ändringsförslag 484
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Som ett nödvändigt komplement 
till utsläppsminskningsmålet som avses i 
punkt 3, och för att säkerställa 
uppnåendet av temperaturmålet i artikel 
1, ska kommissionen senast den 30 
december 2021 föreslå ett mål på 
unionsnivå respektive medlemsstatsnivå 
för 2030 om upptag genom naturliga 
sänkor, med beaktande av vikten av att 
främja rättvisa och solidaritet mellan 
medlemsstater.
Detta bör beakta och använda, till 
exempel men inte uteslutande, EU:s mål 
för naturåterställande, föreslagna 
EU-program för koldioxidlagring, eller 
förbättrade regler för stöd inom 
jordbrukspolitiken i fråga om hållbar 
förvaltning av torvmarker och 
skogsjordbruk.

Or. en

Motivering

Förordningen saknar mål i fråga om upptag. Medan åsikterna går isär i fråga om mål om 
utsläppsminskning, har det hittills inte varit möjligt att diskutera potentialen av upptag, 
eftersom ingenting föreslagits. Förslaget om upptag genom naturliga sänkor kan anpassas till 
förslaget om mål för naturåterställande som också planeras för 2021.

Ändringsförslag 485
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast den 30 september ska 
kommissionen, i ljuset av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 fastställa ett 2040-mål för unionen på 
en utsläppsminskning på minst 80 % 
jämfört med 1990 års nivåer.
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Or. en

Ändringsförslag 486
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 2, punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen utforma en indikator för 
att övervaka hur minskningen av 
unionens klimatavtryck framskrider, 
utgående från uppgifter från Europeiska 
miljöbyrån. Senast den 30 juni 2023 ska 
kommissionen bedöma unionens 
klimatavtryck och lägga fram förslag för 
att minska det på ett sådant sätt att det 
senast 2030 är förenligt med 
temperaturmålen i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 487
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 

utgår
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fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 488
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 489
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur all 
unionslagstiftning av relevans för 
uppnåendet av unionens klimatmål för 
2030 skulle behöva ändras för att 
möjliggöra utsläppsminskningar på 70 % 
jämfört med 1990 års nivåer, genom att 
skilja på målen för utsläpp och upptag 
och för att uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, och vidta 
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lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

nödvändiga åtgärder, däribland antagande 
av lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen. Kommissionen ska särskilt 
utvärdera möjligheterna att anpassa luft- 
och sjöfartens utsläpp till 2030-målet och 
klimatneutralitetsmålet för 2040 för att 
minska dessa utsläpp till netto noll senast 
2040 och ska vid behov lägga fram 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 490
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur all 
unionslagstiftning skulle behöva ändras för 
att möjliggöra utsläppsminskningar på 
70 % jämfört med 1990 års nivåer och för 
att uppnå de mål om faktiska nollutsläpp 
2040 som anges i denna artikel, och ska 
snabbt vidta nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 491
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur all 
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unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

unionslagstiftning av relevans för 
uppnåendet av unionens klimatmål för 
2030 skulle behöva ändras för att 
möjliggöra utsläppsminskningar på 65 % 
jämfört med 1990 års nivåer och för att 
uppnå det klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1, och vidta nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen. Kommissionen ska utvärdera 
alternativen för att anpassa utsläppen i 
alla ekonomiska sektorer, i synnerhet de 
som står för den största andelen 
växthusgasutsläpp, såsom luft- och 
sjöfartssektorerna och sektorer med 
koppling till förändrad markanvändning, 
till 2030-målet och målet för 
klimatneutralitet 2050, för att minska 
dessa utsläpp till netto noll senast 2050, 
och ska lägga fram lagstiftningsförslag 
när så är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 492
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur all 
unionslagstiftning av relevans för 
uppnåendet av unionens 2030-mål skulle 
behöva ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på minst 65 % 
jämfört med 1990 års nivåer och för att 
uppnå de mål som anges i artikel 2.1, och 
när så är lämpligt anta 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en
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Ändringsförslag 493
Antoni Comín i Oliveres

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen ändra den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål för att 
möjliggöra utsläppsminskningar på 65 % 
jämfört med 1990 års nivåer och för att 
uppnå det klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1, och vidta nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 494
Fredrick Federley, Karin Karlsbro, Linea Søgaard-Lidell

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens klimatmål för 2030 skulle 
behöva ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 65 % jämfört med 
1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en
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Ändringsförslag 495
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur all 
unionslagstiftning av relevans för 
uppnåendet av unionens 2030-mål skulle 
behöva ändras för att möjliggöra 
uppnåendet av det mål som anges i punkt 
3 i denna artikel, och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i punkt 1 i 
denna artikel och överväga nödvändiga 
åtgärder, däribland antagande av 
lagstiftningsförslag om ändring av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG, Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EU) 2018/841 och 
(EU) 2018/842, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2012/27/EU och (EU) 
2018/2001, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/6311asamt 
rådets direktiv 2003/96/EG1b, i enlighet 
med fördragen.

_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/631 av den 17 april 
2019 om fastställande av normer för 
koldioxidutsläpp för nya personbilar och 
för nya lätta nyttofordon och om 
upphävande av förordningarna (EG) nr 
443/2009 och (EU) nr 510/2011 (EUT L 
111, 25.4.2019, s. 13). 
1b Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 
oktober 2003 om en omstrukturering av 
gemenskapsramen för beskattning av 
energiprodukter och elektricitet (EUT L 
283, 31.10.2003, s. 51).

Or. en
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Ändringsförslag 496
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 60 % jämfört med 
1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen. Kommissionen ska i synnerhet 
föreslå att inkludera specifika sektorer 
som ännu inte bidrar till EU:s klimatmål, 
såsom sjöfart och turism.

Or. en

Ändringsförslag 497
Adam Jarubas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 



PE652.555v01-00 304/601 AM\1206394SV.docx

SV

fördragen. fördragen. Bedömningen ska beakta de 
öka befintliga 
kompensationsmekanismerna för 
medlemsstater med lägre inkomster i 
proportion till ökad börda i samband med 
höjda klimatambitioner.

Or. en

Ändringsförslag 498
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Inom nio månader efter det att 
konsekvensbedömningen för 2030 
slutförts och lagts fram, ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att stärka skyddet mot 
koldioxidläckage genom att införa en 
koldioxidjusteringsmekanism, och 
mobilisera tillräckliga resurser för alla 
investeringar som är nödvändiga för att 
nå detta mål. Kommissionen ska i 
synnerhet bedöma alternativen för hur 
utsläpp från alla sektorer kan bidra till 
2030-mål, och klimatneutralitetsmålet för 
2050.

Or. en

Ändringsförslag 499
Nils Torvalds, Jan Huitema, Irena Joveva, Susana Solís Pérez, Billy Kelleher, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens klimatmål, och annan 
relevant unionslagstiftning som främjar 
cirkulär ekonomi och bidrar till minskade 
växthusgasutsläpp, skulle behöva ändras 
för att möjliggöra utsläppsminskningar på 
minst 55 % jämfört med 1990 års nivåer 
och för att uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, och överväga 
nödvändiga åtgärder, däribland antagande 
av lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 500
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur all 
unionslagstiftning av relevans för 
uppnåendet av unionens 
växthusgasbudget som fastställts i punkt -
1, inklusive sektorsspecifik lagstiftning, 
unionens yttre åtgärder samt unionens 
budget, skulle behöva ändras för att 
möjliggöra uppnåendet denna budget och 
av unionens klimatmål för 2030 som 
anges i punkt 3 och det mål om 
nettonollutsläpp av växthusgaser som 
anges i punkt 1, samt, där så är lämpligt, 
anta lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 501
Michal Wiezik
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 55 % jämfört med 
1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga ytterligare nödvändiga 
åtgärder, däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, också inom området 
skydd och återställande av naturen, i 
enlighet med fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 502
Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur all 
unionslagstiftning av relevans för 
uppnåendet av unionens 2030-mål skulle 
behöva ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 55 % jämfört med 
1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och vidta nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en
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Ändringsförslag 503
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50 % jämfört med 
1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 504
Ondřej Knotek

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50 % jämfört med 
1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en
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Ändringsförslag 505
Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga att anta 
lagstiftningsförslag i enlighet med 
fördragen.

Or. es

Ändringsförslag 506
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 31 december 2025, och 
därefter vart femte år, ska kommissionen 
se över och vid behov uppdatera de mål 
som anges i denna artikel, genom att 
lägga fram ett lämpligt förslag för 
Europaparlamentet och rådet, men 
beaktande av följande uppgifter:
a) Nationella delrapporter för 
genomförandet av integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som avses i 
artikel i förordning (EU) 2018/19991.
b) Nivån av uppfyllelse av mål för 
ekonomisk och social utveckling.
c) Det internationella sammanhanget och 
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dess inverkan på EU:s klimatpolitik.
d) Teknisk innovation och bästa 
tillgängliga teknologi i de berörda 
sektorerna.
e) Eventuella situationer som anses vara 
force majeure, och förberedelser för 
sådana.

Or. en

Motivering

Unionslagstiftare bör ha möjlighet att vid behov se över och uppdatera det mål som fastställts 
i denna förordning, med beaktande av utvecklingen av den tekniska och ekonomiska ramen 
samt regelverket.

Ändringsförslag 507
Agnès Evren

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 30 september 2025 ska 
kommissionen, mot bakgrund av 
klimatneutralitetsmål enligt artikel 2.1, 
och efter en ingående konsekvensanalys, 
undersöka möjligheterna att fastställa ett 
klimatmål för unionen fram till 2040. 
Målet ska vara realistiskt, ambitiöst och 
möjliggöra en rättvis balans mellan 2030 
och 2050 för att uppnå klimatneutralitet. 
Lämpliga förslag ska presenteras till 
Europaparlamentet och rådet. 
Konsekvensanalysen kommer att behöva 
utvärdera de möjliga förändringarna i all 
EU-lagstiftning som berörs av 
genomförandet av detta klimatmål fram 
till 2040.

Or. fr

Ändringsförslag 508
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Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Irena Joveva, 
Susana Solís Pérez, Billy Kelleher, Fredrick Federley, Karin Karlsbro

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 31 maj 2023 ska 
kommissionen, mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 och efter en ingående 
konsekvensbedömning, undersöka 
möjligheterna att fastställa ett klimatmål 
för unionen fram till 2040 med 
utsläppsminskningar jämfört med 1990 
års nivåer, och ska vid behov lägga fram 
förslag för Europaparlamentet och rådet.
När kommissionen undersöker 
möjligheterna till ett klimatmål för 2040 
ska den beakta kriterierna i artikel 3.3.
Konsekvensbedömningen ska bedöma hur 
all unionslagstiftning av relevans för 
uppnåendet av detta mål skulle behöva 
ändras.

Or. en

Ändringsförslag 509
Manuel Bompard, Silvia Modig, Cornelia Ernst, Malin Björk, Leila Chaibi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Inom ett år efter antagande av den 
nuvarande lagstiftningen ska 
kommissionen bedöma det nödvändiga 
målet för 2030 om att minska 
metanutsläppen från alla källor 
inbegripet biogeniska källor, för att göra 
det möjligt att uppnå 
klimatneutralitetsmålen i artikel 2.
Inom ett år efter antagande av den 
nuvarande lagstiftningen ska 
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kommissionen föreslå 
styrmedelsalternativ för snabba åtgärder 
för att minska metanutsläppen från alla 
källor, inbegripet biogeniska källor, och 
ska lägga fram en strategisk plan för 
unionen för metan i enlighet med artikel 
16 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 510
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Alla förslag för ökad 
klimatambition ska åtföljas av konkreta 
förslag för att kompensera berörda 
sektorer och medlemsstater med olika 
utgångspunkter genom att öka 
moderniseringsfonden och mängden 
solidaritetsanslag som avses i artikel 10.2 
b i direktiv 2003/87/EG. Dessutom ska 
beloppet av nya och ytterligare resurser i 
Fonden för en rättvis omställning ökas 
proportionerligt för att möjliggöra 
förutsägbarhet, långsiktig planering och 
en rättvis fördelning av kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 511
Edina Tóth, András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att uppnå det EU-omfattande 
utsläppsminskningsmålet 2030 ska varje 
medlemsstat uppnå åtminstone samma 
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miniminivå om en utsläppsminskning på 
40 % senast 2030 jämfört med nivån 
1990. Varje medlemsstat ska anta ett 
nationellt utsläppsminskningsmål, genom 
vilket EU ska stärka konvergensen i 
medlemsstaternas 
utsläppsminskningsinsatser i syfte att 
uppnå målet om klimatneutralitet senast 
2050 på ett rättvisare sätt, baserat på en 
mer balanserad fördelning av bördan 
mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 512
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, 
Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om kommissionen anser det 
lämpligt att fastställa ett delmål för 
utsläppsminskning för 2040, i syfte att 
uppnå klimatneutralitet senast 2050, ska 
den senast den 30 september 2028 lägga 
fram ett lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet i detta syfte, 
efter den detaljerad 
konsekvensbedömning. 
Konsekvensbedömningen ska beakta 
kriterierna i artikel 3.3.

Or. en

Ändringsförslag 513
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Asger Christensen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I konsekvensbedömningen som 
kommissionen ska genomföra när den 
lämnar in unionslagstiftning ska effekten 
som lagstiftningen kommer att ha på 
klimat och miljö samt relevant EU-politik 
jämföras med överväganden och 
slutsatser om rättslig grund, 
proportionalitet och subsidiaritet och 
resultaten ska presenteras i motiveringen.

Or. en

Ändringsförslag 514
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast … [ett år efter dagen för 
denna förordnings ikraftträdande] ska 
kommissionen föreslå 
styrmedelsalternativ för snabba åtgärder 
mot metanutsläpp från alla källor, 
inbegripet biogeniska källor, och lägga 
fram en strategisk plan för unionen för 
metan i linje med dess skyldigheter i 
enlighet med förordning (EU) 2018/1999 i 
syfte att avsevärt minska metanutsläppen.

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 16 i förordning 2018/1999 ska kommissionen lägga fram en strategisk 
plan för unionen för metanutsläpp.

Ändringsförslag 515
Sylwia Spurek

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast 18 månader efter det att 
klimatmålet för 2040 har antagits ska 
kommissionen bedöma hur all 
unionslagstiftning av relevans för 
uppnåendet av det målet skulle behöva 
ändras, och vidta nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 516
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 30 september 2028 ska 
kommissionen, mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1 och efter en ingående 
konsekvensbedömning, undersöka 
möjligheterna att fastställa ett klimatmål 
för unionen fram till 2040 och vid behov 
lägga fram förslag för Europaparlamentet 
och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 517
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 30 september 2025 ska 
kommissionen, mot bakgrund av det 
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klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1 och efter en ingående 
konsekvensbedömning, undersöka 
möjligheterna att fastställa ett klimatmål 
för unionen fram till 2040, och vid behov 
lägga fram förslag för Europaparlamentet 
och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 518
Pernille Weiss

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska lägga fram 
sektorspecifika färdplaner för alla 
relevanta sektorer för att leda unionens 
klimatneutralitetsmål för 2050. 
Kommissionen ska ytterligare överväga 
att inkludera bindande milstolpar för 
2030 och 2040 i sina sektorspecifika 
färdplaner.

Or. en

Ändringsförslag 519
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast 2023 ska kommissionen ha 
utvecklat ett regelverk för certifiering av 
upptag av koldioxid och detaljerat 
redogöra för reglerna för att beräkna 
utsläpp i hela unionen samt 
redovisningsregler för överföring av 
koldioxid över gränser och mellan 
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sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 520
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Bedömningen som avses i punkt 4 
ska utföras baserat på de bästa 
tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevisen.

Or. en

Ändringsförslag 521
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen ska regelbundet 
analysera den påverkan som dess 
handelsförbindelser har på uppnåendet av 
utsläppsminskningsmålen för 2030 och 
2040 och senast den 30 september 2021 
ska kommissionen anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 9 för att komplettera 
den här förordningen genom att inrätta 
en metod, baserat på slutsatserna från den 
oberoende vetenskapliga 
bedömningspanelen för 
klimatförändringar, för att inkludera 
inbäddade utsläpp från dess 
handelsförbindelser och dess importers 
klimatavtryck, avseende produkter, 
resurser och tjänster, i 
utsläppsinventeringen.
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Or. en

Ändringsförslag 522
Manuel Bompard, Silvia Modig, Cornelia Ernst, Malin Björk, Leila Chaibi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Inom ett år efter antagande av den 
nuvarande lagstiftningen ska 
kommissionen bedöma det nödvändiga 
målet för 2030 om att minska 
dikväveoxidutsläppen från alla källor för 
att göra det möjligt att uppnå 
klimatneutralitetsmålen i artikel 2.
Inom ett år efter antagande av den 
nuvarande lagstiftningen ska 
kommissionen föreslå 
styrmedelsalternativ för att snabbt minska 
dikväveoxidutsläppen från alla källor och 
lägga fram en strategisk plan för unionen 
för dikväveoxid.

Or. en

Ändringsförslag 523
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Hildegard Bentele, 
Christian Doleschal, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Om kommissionen anser det 
lämpligt att fastställa mål för upptag av 
koldioxid genom sänkor för 2040 och för 
2050, i syfte att uppnå klimatneutralitet 
senast 2050, ska den senast den 
30 september 2028 lägga fram 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet, efter en 
detaljerad konsekvensbedömning. 
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Konsekvensbedömningen ska beakta 
kriterierna i artikel 3.3.

Or. en

Ändringsförslag 524
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Leila Chaibi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Inom ett år efter antagande av den 
nuvarande lagstiftningen ska 
kommissionen bedöma det nödvändiga 
målet för 2030 om att minska 
koldioxidutsläppen från varje 
markbokföringskategori enligt artikel 2 i 
förordning 2018/841 för att göra det 
möjligt att uppnå klimatneutralitetsmålen 
i artikel 2.
Inom ett år efter antagande av den 
nuvarande lagstiftningen ska 
kommissionen föreslå 
styrmedelsalternativ för att snabbt minska 
koldioxidutsläppen från varje 
markbokföringskategori enligt artikel 2 i 
förordning 2018/841 och lägga fram en 
strategisk plan för unionen för dessa 
utsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4c. Om kommissionen anser det 
lämpligt att ta fram en ram för att 
certifiera upptag av växthusgaser från 
markanvändning, i syfte att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050, ska den 
lägga fram ett lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet i detta syfte, 
efter en detaljerad konsekvensbedömning 
som bygger på vetenskapligt robusta 
redovisningsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 526
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Oberoende vetenskaplig bedömningspanel 

för klimatförändringar
1. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen inrätta en oberoende 
vetenskaplig bedömningspanel för 
klimatförändringar (ISAP), bestående av 
forskare som valts ut för sin sakkunskap 
inom klimatförändringar.
2. Kommissionen ska se till att ISAP:s 
ledningsstruktur säkerställer fullständig 
vetenskaplig självständighet och 
autonomi, även gentemot unionens och 
medlemsstaternas institutioner, organ, 
kontor och byråer och i synnerhet 
gentemot industrin. Kommissionen ska 
säkerställa en robust kontrollmekanism 
för intressekonflikter för alla kandidater 
och Europaparlamentet ska överse den 
här processen.
3. ISAP ska ha till uppgift att
(a) tillsammans med Europeiska 
miljöbyrån övervaka minskningen av 
utsläppen av växthusgaser i unionen och 
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medlemsstaterna, med beaktande av 
unionens koldioxidbudget enligt artikel 
3a, och samla dessa uppgifter i en 
tillgänglig, offentlig inventering,
(b) bedöma åtgärdernas förenlighet och 
framstegen med att uppnå målen för den 
här förordningen och fullgöra unionens 
åtaganden enligt Parisavtalet,
(c) framställa en årlig rapport om 
framsteg och utsläppsklyftor som anger 
unionens och medlemsstaternas framsteg 
mot att uppnå målen för den här 
förordningen och förenligheten med 
utvecklingsbanan i artikel 3. ISAP ska 
presentera den här rapporten för 
kommissionen, rådet och 
Europaparlamentet varje år och göra den 
offentligt och enkelt åtkomlig,
(d) enligt UNFCCC:s principer för väl 
avvägd fördelning beräkna unionens 
klimatskuld till det södra halvklotet och 
hur detta omsätts till de nödvändiga 
utsläppsminskningsmålen för 2030 och 
2040, och andra år vid behov, i syfte att 
vetenskapligt bedöma 
utsläppsminskningsmålen som krävs för 
unionens skäliga bidrag till Parisavtalets 
temperaturmål på 1,5 °C, med full hänsyn 
till rättvisa med det södra halvklotet,
(e) senast den 30 september 2021 bedöma 
alternativ för en användbar metod för att i 
utsläpp på nationell nivå och unionsnivå 
inkludera inventeringar av inbäddade 
utsläpp från internationell transport och 
handel samt klimatavtrycket för 
produkter, resurser och tjänster som 
importeras till unionen,
(f) senast den 30 september 2021 bedöma 
alternativ för en användbar metod som 
medlemsstaterna och kommissionen kan 
använda för att bedöma och kvantifiera 
naturliga kollager på sina territorier. Den 
här metoden ska inte på något sätt 
kvantifiera den biologiska mångfaldens 
och naturens värde, utan ska i stället 
säkerställa kvalitativt och kvantitativt 
progressivt uppbyggande av naturliga 
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kollager i varje medlemsstat, med respekt 
för den naturliga biologiska mångfalden,
(g) fastställa en koldioxidbudget för 
unionen i enlighet med artikel 3a.
5. ISAP ska säkerställa att arbetet sker 
öppet och att deras rapporter är offentliga 
och lättillgängliga. ISAP:s transparens 
ska inte på något sätt undergräva dess 
oberoende och vetenskapliga integritet.
6. ISAP ska bestå av mellan 30 och 40 
forskare. Ledamöterna i ISAP utnämns 
för en fyraårsperiod som kan förnyas. 
Ledamöterna kan bara väljas om en gång. 
Ledamöterna ska väljas av kommissionen 
bland personer vars oberoende inte kan 
ifrågasättas och som är erkända som 
internationella experter inom sin 
specifika disciplin och har de 
kvalifikationer som krävs för att utföra 
sina uppgifter.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet bör kunna granska kandidater för att säkerställa att inga 
intressekonflikter föreligger. Mot bakgrund av tidigare incidenter är det absolut avgörande 
att säkerställa fullständigt vetenskapligt oberoende från i synnerhet industrin.

Ändringsförslag 527
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Europeiska panelen för 

klimatförändringar och biologisk 
mångfald

1. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen inrätta Europeiska panelen 
för klimatförändringar och biologisk 
mångfald (EPCCB), en oberoende 
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vetenskaplig rådgivningspanel för 
klimatförändringar, bestående av forskare 
som valts ut för sin sakkunskap inom 
klimatförändringar och biologisk 
mångfald.
2. Kommissionen ska se till att EPCCB:s 
ledningsstruktur säkerställer fullständig 
vetenskaplig självständighet och 
autonomi, även gentemot unionens och 
medlemsstaternas institutioner, organ, 
kontor och byråer.
3. EPCCB ska bygga sitt arbete på 
befintliga internationella ramar, 
standarder, verktyg, mått och indikatorer, 
såsom den mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar, Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar, 
den mellanstatliga plattformen för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
och konventionen om biologisk mångfald.
4. EPCCB ska övervaka minskningarna 
av växthusgasutsläppen i unionen och i 
medlemsstaterna, med beaktande av 
unionens koldioxidbudget enligt artikel 
3a, och bedöma åtgärdernas förenlighet 
och framstegen med att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och med att 
fullgöra unionens åtaganden enligt 
Parisavtalet samt vid behov lägga fram 
rekommendationer och följa sambandet 
mellan klimatförändringar och biologisk 
mångfald och ge relaterade råd.
5. EPCCB ska årligen rapportera sina 
iakttagelser enligt punkt 3 till 
kommissionen, Europaparlamentet och 
rådet. EPCCB ska säkerställa att arbetet 
sker fullständigt öppet och att deras 
rapporter är tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 528
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
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Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Sektorsspecifika färdplaner för 

klimatneutralitet
1. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen fastställa ett harmoniserat 
format och en uppsättning kriterier som 
grund för de sektorsspecifika 
färdplanerna för klimatneutralitet för 
sektorer med höga utsläpp. Fram till det 
här datumet ska kommissionen genom en 
delegerad akt ha definierat dessa sektorer 
och omsättningströskeln för att företag 
ska omfattas av den här artikeln.
2. Alla sektorer som omfattas av den här 
artikeln lämnar in sin färdplan till 
kommissionen senast tolv månader efter 
det att kommissionen offentliggjort det 
harmoniserade formatet och kriterierna, 
och ska där ange hur sektorn anpassar sig 
till klimatneutralitetsmålen och delmålen 
i artikel 2.
3. Baserat på färdplanen ska 
kommissionen senast tolv månader efter 
inlämnandet föreslå ett avtal om grön 
omställning för sektorn, där offentliga 
och privata aktörer fastställer sina 
respektive åtaganden för att uppfylla 
målen i färdplanen.
4. Senast i juni 2025 ska företagen som 
omfattas av den här artikeln och som 
vägrar att skriva under ett avtal om grön 
omställning inte vara berättigade till 
unionens finansiella instrument, 
inbegripet finansiella system inom ramen 
för Europeiska investeringsbanken.

Or. en

Ändringsförslag 529
Agnès Evren
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Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2
Sektoriella färdplaner

1. För att tillåta alla ekonomiska sektorer 
att genomföra klimatmålet så genomför 
kommissionen efter djupgående dialog 
med varje sektor ett harmoniserat format 
och en uppsättning kriterier som utgör 
ramen för de sektoriella färdplaner 
avseende klimatneutralitet.
2. Varje sektor får lämna in en sådan 
färdplan till kommissionen senast tolv 
månader efter det att kommissionen 
offentliggjort det harmoniserade formatet 
och kriterierna, och ska där ange hur och 
när utsläppen i sektorn kan minskas till 
nära noll och identifiera hinder och 
möjligheter samt de tekniska lösningar 
och de investeringar som skulle behövas 
inom sektorn.
3. Kommissionen ska bistå med 
vägledning och samordningsstöd till 
sektorerna när de utarbetar sina 
färdplaner. 

Or. fr

Ändringsförslag 530
Jytte Guteland

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Sektorsspecifika färdplaner för 

klimatneutralitet
 1. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen fastställa ett harmoniserat 
format och en uppsättning kriterier som 
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grund för de sektorsspecifika 
färdplanerna för klimatneutralitet. 
2. Varje medlemsstat får lämna in sådana 
färdplaner för varje ekonomisk sektor till 
kommissionen som en del av de nationella 
klimat- och energiplanerna senast tolv 
månader efter det att kommissionen 
offentliggjort det harmoniserade formatet 
och kriterierna, och ska där ange hur och 
när utsläppen i sektorn kan minskas till 
nära noll och identifiera hinder och 
möjligheter samt de tekniska lösningar 
och de investeringar som skulle behövas 
inom sektorn.
3. Kommissionen ska bistå med 
vägledning och samordningsstöd till 
medlemsstaterna när de utarbetar 
färdplanerna. 

Or. en

Ändringsförslag 531
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Upptag i sänkor

De relevanta unionsinstitutionerna och 
medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå och nationell nivå 
för att skydda, bevara och på korrekt sätt 
hantera ekosystem för att stärka dem som 
naturliga sänkor och minska deras 
sårbarhet för klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 532
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken
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Förslag till förordning
Artikel 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2b
Europeiska panelen för 

klimatförändringar
1. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen inrätta Europeiska panelen 
för klimatförändringar (EPCC), en 
oberoende, tvärvetenskaplig 
rådgivningspanel för klimatförändringar, 
bestående av forskare som valts ut för sin 
sakkunskap inom klimatförändringar och 
relevanta ämnen såsom 
samhällsvetenskap och hälsa.
2. Kommissionen ska se till att EPCC:s 
ledningsstruktur säkerställer fullständig 
vetenskaplig självständighet och 
autonomi, även gentemot unionens och 
medlemsstaternas institutioner, organ, 
kontor och byråer.
3. EPCC ska övervaka minskningarna av 
utsläppen av växthusgaser i unionen och 
medlemsstaterna, med beaktande av 
unionens koldioxidbudget enligt artikel 
3a, och bedöma åtgärdernas förenlighet 
och framstegen med att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och med att 
fullgöra unionens åtaganden enligt 
Parisavtalet samt utfärda 
rekommendationer för att justera 
unionens politik och identifiera bästa och 
sämsta praxis i syfte att öka den 
ekonomiska jämlikheten med åtgärder för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar och föreslå lämpliga 
kriterier för detta mål, såsom effekterna 
på inkomstskillnader, energifattigdom 
eller bristande jämställdhet, som också 
bör övervakas i efterhand.
4. EPCC ska årligen rapportera sina 
iakttagelser enligt punkt 3 till 
kommissionen, Europaparlamentet och 
rådet. EPCC ska säkerställa att arbetet 
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sker fullständigt öppet och att deras 
rapporter är tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 533
Jytte Guteland

Förslag till förordning
Artikel 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2b
Europeiska panelen för 

klimatförändringar
1. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen inrätta Europeiska panelen 
för klimatförändringar (EPCC), en 
oberoende vetenskaplig rådgivningspanel 
för klimatförändringar, bestående av 
forskare som valts ut för sin sakkunskap 
inom klimatförändringar.
2. Kommissionen ska se till att EPCC:s 
ledningsstruktur säkerställer fullständig 
vetenskaplig självständighet och 
autonomi, även gentemot unionens och 
medlemsstaternas institutioner, organ, 
kontor och byråer.
3. EPCC ska bedöma förenligheten för 
åtgärderna för att minska utsläppen av 
växthusgaser med unionens 
koldioxidbudget enligt artikel 3a och 
framstegen med att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och med att 
fullgöra unionens åtaganden enligt 
Parisavtalet. Vid behov ska EPCC utfärda 
rekommendationer till kommissionen.
4. EPCC ska årligen rapportera sina 
iakttagelser enligt punkt 3 till 
kommissionen, Europaparlamentet och 
rådet. EPCC ska säkerställa att arbetet 
sker fullständigt öppet och att deras 
rapporter är tillgängliga för allmänheten. 
Kommissionen ska beakta 
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bedömningarna och eventuella 
rekommendationer i dessa och utfärda ett 
formellt svar till EPCC senast tre 
månader efter mottagandet. Svaret ska 
göras tillgängligt för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 534
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2b
Sektorsspecifika färdplaner

1. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen fastställa ett harmoniserat 
format och en uppsättning kriterier som 
grund för de sektorsspecifika 
färdplanerna för målen om minskade 
koldioxidutsläpp i den här förordningen.
2. Medlemsstaterna ska bifoga de 
sektorsspecifika färdplanerna till sina 
nationella energi- och klimatplaner, som 
också ska lämnas in till kommissionen 
senast 12 månader efter att kommissionen 
har offentliggjort det harmoniserade 
formatet och kriterierna enligt punkt 1, 
och ange hur och fram till vilket datum 
sektorn kan minska sina utsläpp till noll 
samt identifiera hinder och möjligheter i 
sektorn.
3. Kommissionen ska bistå med 
vägledning och samordningsstöd till 
medlemsstaterna när de utarbetar sina 
färdplaner. Färdplanerna ska säkerställa 
att varje sektor i varje medlemsstat 
minskar sina koldioxidutsläpp i enlighet 
med Parisavtalet.

Or. en
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Motivering

De nationella energi- och klimatplanerna finns redan, men bör innefatta mer detaljerade 
sektorsspecifika färdplaner som medlemsstaterna fastställer. Sektorerna själva kan inte 
fastställa färdplaner eftersom ingen sektor företräds fullt ut på EU-nivå eller nationell nivå. 
Det är upp till medlemsstaterna att utforma färdplanerna och integrera dem i de nationella 
energi- och klimatplanerna, i enlighet med deras skyldigheter enligt denna förordning. 
Kommissionen kan genomföra översyn för att säkerställa att alla sektorer i varje medlemsstat 
minskar sina koldioxidutsläpp i enlighet med Parisavtalet.

Ändringsförslag 535
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvecklingsbana för att uppnå 
klimatneutralitet

Vägar mot att uppnå klimatneutralitet

Or. en

Ändringsförslag 536
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3 Utvecklingsbana för att uppnå 
klimatneutralitet

3 Delegerad lagstiftning

Or. en

Ändringsförslag 537
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, 
Adam Jarubas

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3 Utvecklingsbana för att uppnå 
klimatneutralitet

3 Att uppnå klimatneutralitet

Or. en

Ändringsförslag 538
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Delegerade akter ger inte medlemsstaterna tillräcklig möjlighet att vara med och bestämma 
klimatlagens utvecklingsbana.

Ändringsförslag 539
Edina Tóth, András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 för att komplettera denna 

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

Or. en

Ändringsförslag 540
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Oberoende av det politiska 
området måste det finnas en förståelse för 
att en olämplig förfrågan från en 
EU-institution om att tillskansa sig 
befogenheter utöver dem som fastställs i 
fördragen måste förkastas i skarpaste 
ordalag. I synnerhet innefattar det här 
kommissionens begäran om att få 
befogenhet att fatta grundläggande beslut 
genom delegerad lagstiftning som 
parlamentet och rådet endast kan invända 
mot retrospektivt. En sådan begäran från 
en verkställande myndighet som till 
största delen består av icke-
förtroendevalda tjänstemän och därför 
saknar tillräcklig demokratisk legitimitet 
är oacceptabel, oavsett sakfrågan. 
Grundläggande beslut såsom fastställande 
av möjliga utsläppsminskningsmål för 
2030 eller senare är i stället 
EU-medlemsstaternas egna ansvar och på 
EU-nivå därför Europeiska rådets ansvar.

Or. en



PE652.555v01-00 332/601 AM\1206394SV.docx

SV

Ändringsförslag 541
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 30 september 2025 ska 
kommissionen, på grundval av kriterierna 
i punkt 3, bedöma de olika alternativen 
för strukturen på och utformningen av en 
utvecklingsbana på unionsnivå, som 
inrättas baserat på femåriga milstolpar, 
för att uppnå det mål som anges i artikel 
2.1 och lägga fram ett lämpligt 
lagstiftningsförslag för detta ändamål. 
När utvecklingsbanan är fastställd ska 
kommissionen se över den senast inom sex 
månader efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet. 
Kommissionen ska lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för att anpassa 
utvecklingsbanan om den anser detta 
lämpligt efter översynen.

Or. en

Ändringsförslag 542
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Irena Joveva, Billy Kelleher, 
Karin Karlsbro

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 31 maj 2023 ska 
kommissionen, på grundval av unionens 
koldioxidbudget och kriterierna i punkt 3, 
bedöma strukturen på och utformningen 
av en utvecklingsbana på unionsnivå för att 
uppnå det klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1 och lägga fram ett lämpligt 
lagstiftningsförslag för detta ändamål. 
När utvecklingsbanan är fastställd ska 
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kommissionen se över utvecklingsbanan. kommissionen se över den senast inom sex 
månader efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet. 
Kommissionen ska lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för att anpassa 
utvecklingsbanan om den anser detta 
lämpligt efter översynen.

Or. en

Ändringsförslag 543
Fredrick Federley

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 31 maj 2023 ska 
kommissionen, på grundval av kriterierna 
i punkt 3, bedöma strukturen på och 
utformningen av en utvecklingsbana på 
unionsnivå för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 och lägga fram ett lämpligt 
lagstiftningsförslag för detta ändamål. 
När utvecklingsbanan är fastställd ska 
kommissionen se över den senast inom sex 
månader efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet. 
Kommissionen ska lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för att anpassa 
utvecklingsbanan om den anser detta 
lämpligt efter översynen.

Or. en

Ändringsförslag 544
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat ska, inom 
ramen för sin egen långsiktiga strategi 
enligt artikel 15 i förordning (EU) 
2018/1999, fastställa en vägledande 
utvecklingsbana för att uppnå det mål som 
anges i artikel 2.1.

Or. it

Ändringsförslag 545
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 30 september 2023 ska 
kommissionen, på grundval av kriterierna 
i punkt 3, bedöma och utforma en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att fram 
till 2050 uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 och lägga fram ett 
motsvarande lagstiftningsförslag för detta 
ändamål. Senast inom sex månader efter 
varje sådan global översyn som avses i 
artikel 14 i Parisavtalet ska kommissionen 
se över utvecklingsbanan. Om så är 
lämpligt ska kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om att anpassa 
utvecklingsbanan.

Or. en

Ändringsförslag 546
Anna Zalewska
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I nära samarbete med 
medlemsstaterna ska kommissionen utföra 
en regelbunden utvärdering av de 
framsteg som medlemsstaterna kollektivt 
har gjort för att fram till 2050 uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1.

Or. en

Ändringsförslag 547
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 9. Senast inom sex månader efter 
varje sådan global översyn som avses i 
artikel 14 i Parisavtalet ska kommissionen 
föreslå en översyn av utvecklingsbanan.

Or. en

Ändringsförslag 548
Peter Liese

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 30 september 2025 ska 
kommissionen, på grundval av kriterierna 
i punkt 3, bedöma de olika alternativen 
för strukturen på och utformningen av en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att 
uppnå det klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1 och lägga fram ett lämpligt 
lagstiftningsförslag för detta ändamål. 
När utvecklingsbanan är fastställd ska 
kommissionen se över den senast inom sex 
månader efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 549
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att komplettera denna 
förordning får medlemsstaterna och 
Europaparlamentet fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå inom 
ramen för det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet för att fram till 
2050 uppnå det klimatneutralitetsmål som 
anges i artikel 2.1. Senast inom sex 
månader efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet ska 
kommissionen se över utvecklingsbanan 
och kan lägga fram ett nytt 
lagstiftningsförslag om ändring av 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 550
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Agnès Evren

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen har befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa den väg 
som ska följas på unionsnivå för att uppnå 
målet om klimatneutralitet fram till 2050 i 
enlighet med artikel 2.1. Kommissionen 
ska se över utvecklingsbanan senast inom 
sex månader efter varje global översyn som 
föreskrivs i artikel 14 i Parisavtalet.

1. Kommissionen fastställer den väg 
som ska följas på unionsnivå för att uppnå 
målet om klimatneutralitet fram till 2050 i 
enlighet med artikel 2.1, och lägger i detta 
avseende fram ett tillbörligt 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet. 
Kommissionen ska se över 
utvecklingsbanan senast inom sex månader 
efter varje global översyn som föreskrivs i 
artikel 14 i Parisavtalet, och lägger vid 
behov fram ett lagstiftningsförslag för att 
korrigera riktningen.

Or. fr

Ändringsförslag 551
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 30 juni 2021 och 
därefter vart femte år ska kommissionen, 
inom ramen för det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, förbereda och till 
Europaparlamentet och rådet lämna in en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att 
uppnå målet om nettonollutsläpp av 
växthusgaser som anges i artikel 2.1 och 
unionens klimatmål som anges i artikel 
2.3.

Or. en

Ändringsförslag 552
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Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Hildegard Bentele, Cindy Franssen, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, 
Christian Doleschal, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska bedöma denna 
förordnings ändamålsenlighet för att fram 
till 2050 uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1. Senast inom sex 
månader efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet ska 
kommissionen utvärdera framstegen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 553
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 30 september 2021 ska 
kommissionen anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 9 för att komplettera 
denna förordning genom att fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att fram 
till 2040 uppnå målen om faktiska 
nollutsläpp som anges i artikel 2. Senast 
inom sex månader efter varje sådan global 
översyn som avses i artikel 14 i 
Parisavtalet ska kommissionen se över 
utvecklingsbanan.

Or. en
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Ändringsförslag 554
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 30 september 2025 ska 
kommissionen, på grundval av kriterierna 
i punkt 3, fastställa en utvecklingsbana på 
unionsnivå för att uppnå målet som anges i 
artikel 2.1 och lägga fram ett lämpligt 
lagstiftningsförslag för detta ändamål. 
Senast inom sex månader efter varje sådan 
global översyn som avses i artikel 14 i 
Parisavtalet ska kommissionen se över 
utvecklingsbanan.

Or. en

Ändringsförslag 555
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 30 september 2025 ska 
kommissionen, på grundval av kriterierna 
i punkt 3, fastställa en utvecklingsbana på 
unionsnivå för att uppnå målet som anges i 
artikel 2.1 och lägga fram ett lämpligt 
lagstiftningsförslag för detta ändamål. 
Senast inom sex månader efter varje sådan 
global översyn som avses i artikel 14 i 
Parisavtalet ska kommissionen se över 
utvecklingsbanan.

Or. en

Ändringsförslag 556
Michael Bloss
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 31 december 2020 ska 
kommissionen, inom ramen för det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
förbereda och till Europaparlamentet och 
rådet lämna in en utvecklingsbana på 
unionsnivå för att unionens utsläpp ska 
hålla sig inom växthusgasbudgeten som 
anges i artikel 2.-1, samtidigt som 
unionens klimatmål för 2030 som anges i 
artikel 2.3 och målet om nettonollutsläpp 
av växthusgaser som anges i artikel 2.1 
uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 557
Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 558
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
9 för att komplettera denna förordning 
genom att fastställa en utvecklingsbana på 
unionsnivå för att fram till 2040 uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1. Senast inom sex månader efter varje 
sådan global översyn som avses i artikel 14 
i Parisavtalet ska kommissionen se över 
utvecklingsbanan.

Or. en

Ändringsförslag 559
Pernille Weiss

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska i sina framtida 
lagstiftningsförslag anta en stark, 
evidensbaserad och kostnadseffektiv 
strategi som bidrar till de lagstadgade 
skyldigheterna i klimatlagen. 
Kommissionen ska i synnerhet beakta hur 
EU:s konkurrenskraft kan stärkas och 
hur små och medelstora företag kan 
använda den gröna omställningen som en 
oförutsedd affärsmöjlighet i arbetet med 
att uppnå unionens ambitiösa 
koldioxidminskningar fram till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 560
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
unionens klimatmål för 2030 som avses i 
artikel 2.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 561
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
unionens klimatmål för 2030 som avses i 
artikel 2.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 562
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
unionens klimatmål för 2030 som avses i 
artikel 2.3.

2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
unionens mål för 2020, fastställa delmål 
för vart femte år, och uppnå målet om 
nettonollutsläpp av växthusgaser som 
anges i artikel 2.1 samt unionens 
klimatmål som avses i artikel 2.3. 
Utvecklingsbanan ska ses över efter varje 
global översyn som avses i Parisavtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 563
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
unionens klimatmål för 2030 som avses i 
artikel 2.3.

2. Utvecklingsbanan som avses i 
punkt 1 ska utgå från den 1 januari 2021, 
innefatta delmål för 2025 och 2035 samt 
syfta till att uppnå unionens 
växthusgasbudget som avses i artikel 2.-1, 
samtidigt som unionens klimatmål för 
2030 som avses i artikel 2.3 och målet om 
nettonollutsläpp av växthusgaser som 
avses i artikel 2.1 uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 564
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
unionens klimatmål för 2030 som avses i 
artikel 2.3.

2. Avseende bedömningen i punkt 1 
ska kommissionen senast den 
30 september 2025 undersöka alternativ 
för det tidigast realistiskt rimliga datum 
då varje medlemsstat potentiellt kan 
uppnå klimatneutralitet, i syfte att uppnå 
klimatneutralitet för hela EU senast 2050.

Or. en

Ändringsförslag 565
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
unionens klimatmål för 2030 som avses i 
artikel 2.3.

2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
unionens klimatmål för 2030 som avses i 
artikel 11 i förordning (UE) 2018/1999, i 
dess eventuellt ändrade lydelse enligt 
artikel 2.3 i denna förordning.

Or. it

Ändringsförslag 566
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
unionens klimatmål för 2030 som avses i 
artikel 2.3.

2. Utvecklingsbanan ska utgå från den 
1 januari 2022.

Or. en

Ändringsförslag 567
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I syfte att stödja målet i punkt 2 
ska kommissionen undersöka alternativ 
för negativa utsläpp i mer ambitiösa 
medlemsstater och deras potential för att 
göra det möjligt att uppnå det 
unionsomfattande målet senast 2050. 
Kommissionen ska rådgöra med 
medlemsstaterna för att bedöma deras 
olika utgångslägen i detta avseende.

Or. en
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Ändringsförslag 568
Günther Sidl

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Under ett visst år från 2031 till 
2049 ska unionens totala utsläpp inte 
överskrida gränsen som fastställs av en 
linjär utvecklingsbana mellan unionens 
mål för 2030 och klimatneutralitetsmålet 
för 2050.

Or. en

Ändringsförslag 569
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 
ska den beakta följande:

utgår

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.
(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.
(c) Bästa tillgängliga teknologi.
(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.
(e) Rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna.
(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.
(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.
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(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning.
(i) Internationell utveckling och insatser 
som gjorts för att uppnå de långsiktiga 
målen i Parisavtalet och det slutliga målet 
i Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.
(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 
ska den beakta följande:

3. När kommissionen bedömer 
framstegen mot målet om 
koldioxidneutralitet, överväger ett 
utsläppsminskningsmål för 2040 och 
överväger att ta fram en ram för att 
certifiera upptag av växthusgaser ska den 
beakta följande:

Or. en

Ändringsförslag 571
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den beakta följande:

3. När kommissionen fastställer och 
ser över en utvecklingsbana i enlighet med 
punkt 1 ska den beakta följande:
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Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den beakta följande:

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den beakta följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 573
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den beakta följande:

3. När kommissionen bedömer de 
olika alternativen för en utvecklingsbana i 
enlighet med punkt 1 ska den beakta 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 574
Edina Tóth, András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 

3. När en utvecklingsbana fastställs 
ska följande beaktas:
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ska den beakta följande:

Or. en

Ändringsförslag 575
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den beakta följande:

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den utgå från följande:

Or. en

Ändringsförslag 576
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den beakta följande:

3. När kommissionen föreslår en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den beakta följande:

Or. en

Ändringsförslag 577
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 

3. När kommissionen föreslår en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
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den beakta följande: den beakta följande:

Or. en

Ändringsförslag 578
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 
ska den beakta följande:

3. När kommissionen undersöker 
alternativ i enlighet med punkt 2 ska den 
beakta följande:

Or. en

Ändringsförslag 579
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) De bästa tillgängliga och senaste 
vetenskapliga bevisen, inbegripet 
information som rapporterats av IPCC, 
särskilt om den återstående 
koldioxidbudgeten för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå utan överskridande, 
årliga rapporter från FN:s miljöprogram 
(Unep) om utsläpp och skillnader i 
produktion samt annan relevant 
information som rapporterats av IPBES.

Or. en

Ändringsförslag 580
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, 
Irena Joveva, Karin Karlsbro, Billy Kelleher
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Unionens koldioxidbudget enligt 
artikel 3a.

Or. en

Ändringsförslag 581
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 582
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 583
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 584
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet, med hänsyn tagen till de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
kostnaderna för uteblivna åtgärder och 
försenade klimatåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 585
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet, med hänsyn tagen till de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
kostnaderna om inga eller otillräckliga 
åtgärder skulle vidtas.

Or. en

Ändringsförslag 586
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet, inbegripet de sociala, 
ekonomiska och miljömässiga 
kostnaderna om inga eller otillräckliga 
åtgärder skulle vidtas.

Or. en

Ändringsförslag 587
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet, med hänsyn tagen till 
anpassningskostnader och eventuella 
energikostnader för konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 588
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

(a) Bästa tillgängliga och mest 
aktuella vetenskapliga bevis, däribland de 
senaste rapporterna från IPCC.

Or. en
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Ändringsförslag 589
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet samt 
anpassningskostnader.

Or. en

Motivering

EU:s minskningsmål kommer att leda till högre kostnader för den europeiska ekonomin. I 
synnerhet måste kostnader avseende internationell konkurrens, men också negativa 
konsekvenser från covid-19-pandemin på hela den europeiska ekonomin, beaktas.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

(a) Kostnadseffektivitet, 
energieffektivitet och sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 591
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Bästa tillgängliga och mest 
aktuella vetenskapliga bevis, däribland de 
senaste rapporterna från IPCC, EPCC 
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och IPBES.

Or. en

Ändringsförslag 592
Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Den europeiska ekonomins behov 
för att få bukt med konsekvenserna av 
covid-19-pandemin.

Or. es

Ändringsförslag 593
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Bästa tillgängliga och mest 
aktuella vetenskapliga bevis, däribland de 
senaste rapporterna från IPCC.

Or. en

Ändringsförslag 594
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Kostnaden för oåterkallelig 
förändring av klimatsystemet och 
ekosystemen.
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Or. en

Ändringsförslag 595
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Behovet av att säkerställa en 
rättvis och socialt jämlik omställning.

Or. en

Ändringsförslag 596
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Unionens koldioxidbudget enligt 
artikel 3a.

Or. en

Ändringsförslag 597
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Uppnående av FN:s mål för 
hållbar utveckling.

Or. en



PE652.555v01-00 356/601 AM\1206394SV.docx

SV

Ändringsförslag 598
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) De sociala, ekonomiska och 
miljömässiga kostnaderna om inga och 
otillräckliga åtgärder skulle vidtas.

Or. en

Ändringsförslag 599
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Unionens koldioxidbudget enligt 
artikel 3a.

Or. en

Ändringsförslag 600
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Uppnående av FN:s mål för 
hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 601
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 602
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 603
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi, i synnerhet för små och 
medelstora företag och de sektorer som är 
mest utsatta för koldioxid- och 
investeringsläckage samt rättvis 
konkurrens och lika villkor på global 
nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 604
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi och i synnerhet hos 
energiintensiva industrier som är utsatta 
för global konkurrens.

Or. en

Motivering

EU:s minskningsmål kommer att leda till högre kostnader för den europeiska ekonomin. 
I synnerhet måste kostnader avseende internationell konkurrens, men också negativa 
konsekvenser från covid-19-pandemin på hela den europeiska ekonomin, beaktas.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi, i synnerhet små och medelstora 
företag och de sektorer som är mest 
utsatta för koldioxidläckage.

Or. en

Ändringsförslag 606
Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.

b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi, med särskild tonvikt på 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag.

Or. it

Ändringsförslag 607
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.

b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi, med särskild tonvikt på 
mikroföretag samt små och medelstora 
företa;

Or. it

Ändringsförslag 608
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi och riskerna för 
koldioxidläckage.

Or. en

Ändringsförslag 609
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.

(b) Konkurrenskraften och styrkan hos 
unionens ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 610
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Pågående och förväntade 
ekonomiska nedgångar på grund av 
symmetriska eller asymmetriska chocker 
som leder till förlorade arbetstillfällen och 
nedgång i sektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 611
Edina Tóth, András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Stöd till industrier att tillverka 
rena och konkurrenskraftiga produkter, 
samtidigt som koldioxidläckage undviks.

Or. en

Ändringsförslag 612
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Fördelarna med hållbar 
skogsförvaltning och beskogning.

Or. en

Ändringsförslag 613
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Koldioxidavtrycket för färdiga 
produkter och förbrukning inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 614
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Koldioxidavtrycket för färdiga 
produkter och förbrukning inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 615
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Kostnadseffektivitet och 
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energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 616
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Samverkan med annan 
unionslagstiftning såsom 
miljölagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 617
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Rättvis fördelning av bördan och 
minskningspotential för alla ekonomiska 
sektorer och delar av samhället.

Or. en

Ändringsförslag 618
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bd) Ändamålsenligt skydd mot 
koldioxidläckage för den europeiska 
ekonomin.
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Or. en

Ändringsförslag 619
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led be (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(be) Förutsägbarhet för de europeiska 
ekonomiska sektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 620
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. utgår

Or. en

Ändringsförslag 621
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. utgår

Or. en

Ändringsförslag 622
Alexander Bernhuber, Norbert Lins
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Tillgänglig banbrytande teknologi 
och totala investeringskostnader, tillgång 
till och kostnader för klimatneutrala 
råvaror och klimatneutral energi samt 
användning av infrastruktur till stöd för 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Motivering

Samtidigt som striktare minskningsmål inom EU kommer att stödja det europeiska 
klimatmålet om att uppnå växthusgasneutralitet senast 2050, kommer de under alla 
omständigheter att leda till högre investeringskostnader för den europeiska ekonomin, vilket 
måste beaktas.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Bästa tillgängliga teknologi, med 
hänsyn tagen till principen om 
teknikneutralitet och behovet av forskning 
eller investeringar för att utveckla ny, 
lovande teknologi i alla sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 624
Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Bästa tillgängliga teknologi, dess 
nuvarande spridning på marknaden och 
nödvändiga villkor för ytterligare 
kommersialisering av den.

Or. en

Ändringsförslag 625
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bästa tillgängliga teknologi. c) Bästa tillgängliga teknologi och 
dess tillgänglighet på marknaden, mot 
bakgrund av en förstärkning av handeln.

Or. it

Ändringsförslag 626
Edina Tóth, András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Bästa tillgängliga teknologi, med 
hänsyn tagen till teknikneutralitet och den 
nationella energimixens suveränitet.

Or. en

Ändringsförslag 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
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Bästa tillgängliga, 
kostnadseffektiva och skalbara teknologi.

Or. en

Ändringsförslag 628
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Behovet av att fasa ut 
användningen av alla fossila bränslen i 
en takt som är förenlig med de långsiktiga 
temperaturmålen som avses i artikel 2 i 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 629
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Behovet av att ersätta 
fossilbaserade produkter med förnybara 
produkter och material.

Or. en

Ändringsförslag 630
Michael Bloss
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Effekterna av olika alternativ för 
upptag av koldioxid på den biologiska 
mångfalden, sunda ekosystem och 
livsmedelsförsörjningen.

Or. en

Ändringsförslag 631
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Installation av infrastruktur till 
stöd för klimatneutralitetsmålen.

Or. en

Ändringsförslag 632
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 633
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 634
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

(d) Energieffektivitet och principen 
om energieffektivitet först, överkomliga 
energipriser, minskning av 
energifattigdomen och 
försörjningstrygghet.

Or. en

Ändringsförslag 635
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet samt 
främjande av den biobaserade cirkulära 
ekonomin.

Or. en

Motivering

Den biobaserade cirkulära ekonomin tillhandahåller förnybara material som kan ersätta 
fossila råvaror.
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Ändringsförslag 636
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser, minskning av 
energifattigdomen och -sårbarheten och 
försörjningstrygghet.

Or. en

Ändringsförslag 637
Edina Tóth, András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet, 
inbegripet eventuell koldioxidsnål teknik.

Or. en

Ändringsförslag 638
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser, minskning av 
energifattigdomen och 
försörjningstrygghet.

Or. en
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Ändringsförslag 639
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser, minskning av 
energifattigdomen och 
försörjningstrygghet.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser, minskning av 
energifattigdomen och 
försörjningstrygghet.

Or. en

Ändringsförslag 641
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

(d) Energieffektivitet, sparsam 
energiförbrukning, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.
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Or. en

Ändringsförslag 642
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

(d) Principen om energieffektivitet 
först, överkomliga energipriser och 
energitrygghet.

Or. en

Ändringsförslag 643
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Klimatförändringarnas olika 
påverkan i olika europeiska regioner, 
inbegripet i naturliga och seminaturliga 
ekosystem, kan leda till ytterligare 
asymmetriska insatser avseende underhåll 
och förbättring av naturliga sänkor.

Or. en

Ändringsförslag 644
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Behovet av att fasa ut 
användningen av alla fossila bränslen 
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inom en tidsram som är förenlig med 
målet att begränsa temperaturökningen 
till 1,5 °C över förindustriell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 645
Edina Tóth, András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Gasteknik, som måste erkännas 
som en viktig brobyggande teknik och få 
spela en stor roll i övergången till en 
koldioxidneutral ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 646
Simona Bonafè

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Resurseffektivitet, ekonomisk 
tillgång till råvaror och 
försörjningstrygghet för kritiska råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)



AM\1206394SV.docx 373/601 PE652.555v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Behovet av att minska beroendet 
av fossila bränslen och gå vidare till mer 
förnybar och hållbar energi.

Or. en

Ändringsförslag 648
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Tillgång till och kostnad för 
klimatneutrala råvaror och klimatneutral 
energi samt nödvändig infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 649
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Teknikneutralitet och 
medlemsstaternas rätt att besluta om sin 
energimix.

Or. en

Ändringsförslag 650
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Teknikneutralitet och 
medlemsstaternas rätt att besluta om sin 
energimix.

Or. en

Ändringsförslag 651
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Livsmedelsproduktion och 
livsmedelstrygghet.

Or. en

Motivering

Livsmedelsproduktionen måste inkluderas i förordningens utvecklingsbana i syfte att 
återspegla artikel 2.1.b i Parisavtalet, som lyder ”öka anpassningsförmågan till skadliga 
effekter av klimatförändringen och främja den klimatmässiga motståndskraften och 
utvecklingen mot låga växthusgasutsläpp på ett sätt som inte hotar livsmedelsproduktionen”. 
Dessutom måste livsmedelstrygghet inkluderas i utvecklingsbanan, särskilt med hänsyn till 
covid-19-pandemin.

Ändringsförslag 652
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Rättvis fördelning av bördan och 
minskningspotential för växthusgaser för 
alla ekonomiska sektorer.

Or. en
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Ändringsförslag 653
Antoni Comín i Oliveres

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Livsmedelssystem med högt intag 
av kött från idisslare.

Or. en

Ändringsförslag 654
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Ändamålsenligt skydd mot 
koldioxidläckage för den europeiska 
ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 655
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Smart sektorsintegration.

Or. en

Ändringsförslag 656



PE652.555v01-00 376/601 AM\1206394SV.docx

SV

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 657
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Motivering

Det här är en utvecklingsbana på EU-nivå, inte medlemsstatsnivå, så solidaritet och rättvisa 
mellan medlemsstaterna är redan inbäddad.

Ändringsförslag 658
Agnès Evren

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna,

(e) Rättvisa, solidaritet och likvärdiga 
konkurrensvillkor mellan och inom 
medlemsstaterna.

Or. fr
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Ändringsförslag 659
Ondřej Knotek

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna.

(e) Rättvisa, solidaritet samt social och 
ekonomisk sammanhållning mellan och 
inom medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 660
Edina Tóth, András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Medlemsstaternas suveränitet 
avseende scenarierna för att uppnå 
klimatmålen.

Or. en

Ändringsförslag 661
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Fördelarna för de europeiska 
medborgarnas hälsa och livskvalitet.

Or. en
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Ändringsförslag 662
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Medlemsstaternas olika nationella 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 663
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 664
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.

(f) Behovet av att säkerställa 
miljömässig hållbarhet, inbegripet 
återställande av försämrade ekosystem, 
behovet av att bekämpa krisen för den 
biologiska mångfalden och anta målen 
för biologisk mångfald i EU:s strategi för 
biologisk mångfald och de 
miljöhygieniska framstegen över tiden.
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Or. en

Ändringsförslag 665
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.

(f) Behovet av att säkerställa 
miljömässig hållbarhet, inbegripet 
behovet av att bekämpa krisen för den 
biologiska mångfalden samtidigt som 
försämrade ekosystem återställs och 
unionens mål för biologisk mångfald 
uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 666
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöintegritet och återspegla högsta 
möjliga ambitionsnivå över tiden, 
i enlighet med artikel 4.3 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 667
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöintegritet och högsta möjliga 
ambitionsnivå över tiden, i enlighet med 
artikel 4.3 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 668
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.

(f) Behovet av att förvalta, skydda och 
återställa marina och terrestra ekosystem 
och biologisk mångfald samt säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.

Or. en

Ändringsförslag 669
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden, med hänsyn tagen till risken 
för koldioxidläckage.

Or. en

Motivering

Ju mer EU går framåt, desto viktigare blir det att skydda industrier som riskerar att drabbas 
av koldioxidläckage.
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Ändringsförslag 670
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden samt förhindra bestående 
skador på ekosystem.

Or. en

Ändringsförslag 671
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.

(f) Behovet av att stoppa och vända 
förlusten av biologisk mångfald samt 
säkerställa miljömässig hållbarhet och 
höjd ambitionsnivå över tiden.

Or. en

Ändringsförslag 672
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Medlemsstaternas olika nationella 
omständigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 673
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Medlemsstaternas olika nationella 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Förhindrande av eventuellt 
koldioxidläckage.

Or. en

Ändringsförslag 675
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 676
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

utgår

Or. en

Motivering

Investeringar bör följa utvecklingsbanan, inte tvärtom.

Ändringsförslag 677
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 678
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter, med hänsyn tagen 
till riskerna för strandade tillgångar.

Or. en
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Ändringsförslag 679
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter för att undvika 
strandade tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 680
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

g) Totala investeringsbehov och alla 
investeringsmöjligheter.

Or. it

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Uppmuntran av investering och 
innovation.

Or. en
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Ändringsförslag 682
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Investeringscykler, 
investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 683
Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Investeringscykler, 
investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

Or. en

Motivering

Långsiktig, strategisk planering krävs för att förbli globalt konkurrenskraftig på lång sikt. 
Eftersom investeringscyklerna i många branscher ofta löper över 20 år kommer effekten av de 
investeringsbeslut som fattas i dag att fortsätta märkas av till mitten av detta århundrade. Det 
är därför brådskande att beakta detta.

Ändringsförslag 684
Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Totala investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.
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Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Aktuell status för viktig 
infrastruktur och det eventuella behovet 
av uppdatering.

Or. en

Ändringsförslag 686
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Behovet av att säkerställa en 
rättvis och socialt jämlik omställning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 687
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Behovet av att säkerställa en 
rättvis och socialt jämlik omställning.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 688
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning.

h) Behovet av att säkerställa en 
socioekonomiskt jämlik omställning i varje 
medlemsstat, särskilt med tanke på 
arbetslösheten och den ekonomiska 
tillväxten, liksom reallönens utveckling.

Or. it

Ändringsförslag 689
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning.

(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning för alla, 
som ger lika tillgång till hållbar energi, 
livsmedel, bostäder och rörlighet till ett 
överkomligt pris.

Or. en

Ändringsförslag 690
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning.

(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning samt 
territoriell samstämmighet mellan 
landsbygds- och stadsområden.

Or. en

Ändringsförslag 691
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Unionens och medlemsstaternas 
åtagande att stoppa och vända förlusten 
av biologisk mångfald och minska det 
direkta trycket på den biologiska 
mångfalden.

Or. en

Ändringsförslag 692
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Andreas Glück, Asger Christensen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Behovet av att skapa ekonomisk 
tillväxt och nya arbetstillfällen i den 
gröna ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 693
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Internationell utveckling och 
insatser som gjorts för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och det 
slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 694
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Internationell utveckling och 
insatser som gjorts för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och det 
slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 695
Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Internationell utveckling och 
insatser som gjorts för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och det 
slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

(i) Internationell utveckling, insatser 
som gjorts och tredjeländers 
klimatambitioner för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och det 
slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

Or. en
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Ändringsförslag 696
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Internationell utveckling och 
insatser som gjorts för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och det 
slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

(i) Internationell utveckling avseende 
insatser och framsteg som gjorts för att 
uppnå de långsiktiga målen i Parisavtalet 
och det slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 697
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Internationell utveckling och 
insatser som gjorts för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och det 
slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

(i) Internationell utveckling och 
framsteg som gjorts på global nivå för att 
uppnå de långsiktiga målen i Parisavtalet 
och det slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

Or. en

Motivering

Klimatskyddet kommer att lyckas om alla ledande ekonomiska områden samverkar.

Ändringsförslag 698
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(ia) UNFCCC:s principer för väl 
avvägd fördelning, inbegripet principen 
om gemensamt men differentierat ansvar 
och kapaciteterna hos respektive sida.

Or. en

Motivering

Det här är viktigt för att visa att utvecklingsbanan tar hänsyn till EU:s ansvar inom UNFCC i 
förhållande till rättvisa med det södra halvklotet.

Ändringsförslag 699
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Internationell solidaritet och 
unionens ansvar för dess historiska 
utsläpp av växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 700
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ib) De mänskliga, miljömässiga, 
sociala och ekonomiska kostnaderna om 
inga eller otillräckliga åtgärder skulle 
vidtas.

Or. en

Ändringsförslag 701
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Bästa tillgängliga och mest 
aktuella vetenskapliga bevis, däribland de 
senaste rapporterna från IPCC.

utgår

Or. en

Motivering

Flyttas högre upp i förteckningen.

Ändringsförslag 702
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Bästa tillgängliga och mest 
aktuella vetenskapliga bevis, däribland de 
senaste rapporterna från IPCC.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 703
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Bästa tillgängliga och mest 
aktuella vetenskapliga bevis, däribland de 
senaste rapporterna från IPCC.

utgår

Or. en
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Motivering

Unionens klimatpolitik bör bygga på de bästa tillgängliga och mest aktuella vetenskapliga 
bevisen. Eftersom detta bör vara en central vägledande princip, bör denna aspekt stå först i 
förteckningen över aspekter att beakta när utvecklingsbanan fastställs.

Ändringsförslag 704
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Bästa tillgängliga och mest 
aktuella vetenskapliga bevis, däribland de 
senaste rapporterna från IPCC.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 705
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC.

j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, liksom de senaste 
rapporterna från IPCC, med undantag av 
de modeller som baseras på scenario 
RCP8.5 eller ett värre scenario.

Or. it

Ändringsförslag 706
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC.

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC och en omfattande 
socioekonomisk och sektorsspecifik 
konsekvensbedömning.

Or. en

Ändringsförslag 707
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC.

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC och varje sektors 
minskningspotential för växthusgaser.

Or. en

Motivering

I många sektorer har minskningspotentialen redan uttömts, eller så är ytterligare 
minskningar där endast möjliga till avsevärda ekonomiska omkostnader. Detta måste beaktas 
för att inte äventyra den internationella konkurrenskraften.

Ändringsförslag 708
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Christian Doleschal

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC.

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC och 
medlemsstaternas klimatrådgivande 
organ.
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Or. en

Ändringsförslag 709
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC.

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC, EPCC och IPBES.

Or. en

Ändringsförslag 710
Agnès Evren

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga uppgifter, däribland de 
senaste rapporterna från IPCC.

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC och IPBES.

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC.

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC och IPBES.
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Or. en

Ändringsförslag 712
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC.

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC och IPBES.

Or. en

Ändringsförslag 713
João Ferreira, Manuel Bompard

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Unionens tak för nationella lån på 
3 % av BNP, enligt vad som föreskrivs i 
stabilitets- och tillväxtpakten, och även 
det strukturella underskott på noll som 
ingår i finanspakten. Offentliga 
miljörelaterade och sociala investeringar 
bör undantas från denna 3-procentsregel.

Or. en

Ändringsförslag 714
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(ja) Förebyggande av koldioxid- och 
investeringsläckage, i synnerhet i 
energiintensiva industrier som är mest 
utsatta för illojal global konkurrens på 
grund av utlokaliseringen av 
tillverkningsverksamhet till tredjeländer 
med lägre klimatambitioner.

Or. en

Ändringsförslag 715
Cindy Franssen, Kris Peeters, Michal Wiezik

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Behovet av att skydda människors 
hälsa mot negativa biverkningar i 
samband med klimatförändringarna i 
allmänhet och i synnerhet behovet av att 
trygga livsmedelssäkerheten i detta 
avseende, med hänsyn till artikel 2.1 b i 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 716
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Behovet av att fasa ut 
användningen av alla fossila bränslen 
inom en tidsram som är förenlig med 
målet att begränsa temperaturökningen 
till 1,5 °C över den förindustriella nivån.

Or. en
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Ändringsförslag 717
Ondřej Knotek

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Medlemsstaternas skiftande 
utgångslägen och de olika konsekvenser 
och kostnader som det får för deras 
ekonomier och samhällen när målet om 
klimatneutralitet uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 718
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Befintliga instrument för att 
minska utsläpp och förbättra sänkor för 
växthusgaser, samt behovet av att 
säkerställa samstämmighet dem emellan.

Or. cs

Ändringsförslag 719
Antoni Comín i Oliveres

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) God praxis, lagstiftning eller 
politik som medlemsstater, regioner eller 
lokala organ utför innan eller medan 
denna förordning träder i kraft.
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Or. en

Ändringsförslag 720
Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Förebyggande av koldioxid- och 
investeringsläckage, i synnerhet i 
energiintensiva industrier som är utsatta 
för global konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 721
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) de olika ekonomiska aktörernas 
förmåga att investera på ett ekonomiskt 
och socialt hållbart sätt vid övergången,

Or. fr

Ändringsförslag 722
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) All byråkrati eller hinder i form av 
lagstiftning som hindrar ekonomiska 
aktörer eller sektorer från att nå de 
förväntade målen.
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Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Säkerställande av stabila, 
långvariga och klimateffektiva naturliga 
sänkor med tiden.

Or. en

Ändringsförslag 724
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Risken för att jordbruk och 
skogsbruk inte längre får lika villkor.

Or. en

Motivering

Ju mer EU går framåt, desto viktigare blir det att skydda det europeiska jordbruket och 
skogsbruket så de kan förbli konkurrenskraftiga på global nivå.

Ändringsförslag 725
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) De sektorsspecifika färdplaner 
som avses i artikel 3b.

Or. en

Ändringsförslag 726
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Försiktighetsprincipen och 
principen om att inte göra någon skada.

Or. en

Ändringsförslag 727
João Ferreira, Manuel Bompard

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) De negativa och snedvridande 
konsekvenser som 
koldioxidmarknadsstrategin har haft.

Or. en

Ändringsförslag 728
Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Behovet av att minska beroendet 
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av fossila bränslen och gå vidare till 
fossilfri energi.

Or. en

Ändringsförslag 729
Martin Hojsík, Irena Joveva

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Behovet av att säkerställa 
miljömässig hållbarhet, däribland behovet 
av att bekämpa krisen med den biologiska 
mångfalden och skydda och återställa 
naturliga kolsänkor.

Or. en

Ändringsförslag 730
Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) En bedömning av hur de 
ramvillkor som identifieras i den 
övergripande planen för en 
konkurrenskraftig omvandling av 
energiintensiva industrier ska tillgodoses 
tillräckligt och lägligt.

Or. en

Ändringsförslag 731
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 3 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) Frigörande av investeringar i 
koldioxidsnåla lösningar, i 
infrastrukturutveckling och forsknings- 
och utvecklingsprojekt för att slå vakt om 
konkurrenskraften i EU:s ekonomiska 
aktiviteter och EU:s ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 732
Ondřej Knotek, Andreas Glück

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) Varje medlemsstats rätt att avgöra 
sin egen energimix i enlighet med artikel 
194 punkt 2 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) Inbördes förhållande och 
kompromisser mellan unionsåtgärder om 
anpassning och begränsning.

Or. en
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Ändringsförslag 734
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) Internationell solidaritet och 
internationellt ansvar på grund av de 
europeiska ländernas historiska utsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 735
Agnès Evren

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) potentiell risk för kolläckage och 
dess förebyggande mot kolimport.

Or. fr

Ändringsförslag 736
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jb) Behovet av rättvist deltagande från 
alla sektorer av unionens ekonomi. 

Or. cs

Ändringsförslag 737
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
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Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jc) En bedömning av hur de 
nödvändiga ramvillkoren för att 
säkerställa långsiktiga investeringar och 
långsiktig stabilitet ska tillgodoses 
tillräckligt och lägligt.

Or. en

Ändringsförslag 738
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jc) Principerna för unionens 
miljöpolitik, däribland principen om en 
hög skyddsnivå och 
försiktighetsprincipen.

Or. cs

Ändringsförslag 739
Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jc) Behovet av att EU:s industri intar 
en mer proaktiv hållning till viktiga 
råvaror.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jc) Framstegen i relevanta sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 741
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jc) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet. med full hänsyn tagen 
till kostnaden för uteblivna åtgärder och 
försenade klimatåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 742
Edina Tóth, András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att stärka det stödjande 
ramverket ska EU:s finansiella stöd stå i 
proportion till utmaningar vad gäller att 
uppnå klimatneutralitet. I det 
sammanhanget ska EU:s finansiella stöd 
förstärkas, däribland genom att 
moderniseringsfonden ökar i storlek, för 
att underlätta omställningen till 
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klimatneutralitet genom att bidra till 
moderniserade energisystem och 
förbättrad energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 743
Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den utvecklingsbana som avses i 
punkt 1 ska utgå från en ingående 
utvärdering av varje ekonomisk sektors 
potential att minska växthusgaserna, som 
visar dess planerade bidrag till det 
allmänna målet om klimatneutralitet.

Or. es

Ändringsförslag 744
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I den analysprocess som fastställs i 
punkt 3 ska befintliga resurser och 
mekanismer utnyttjas optimalt, för att 
säkerställa att alla resultat presenteras på 
medlemsstatsnivå så att det kan bli en 
diskussion mellan länderna utifrån fakta 
och siffror, och så att den långsiktiga 
förutsägbarheten och stabiliteten kan 
förbättras.

Or. en
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Ändringsförslag 745
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den utvecklingsbana som fastställs 
enligt punkt 1 ska bygga på en detaljerad 
bedömning av varje ekonomisk sektors 
minskningspotential för växthusgaser. 
När kommissionen fastställer denna 
utvecklingsbana ska den beakta att 
försörjningstryggheten behöver 
säkerställas.

Or. en

Motivering

I många sektorer har minskningspotentialen redan uttömts, eller så är ytterligare 
minskningar där endast möjliga till avsevärda ekonomiska omkostnader. Detta måste beaktas 
för att inte äventyra den internationella konkurrenskraften.

Ändringsförslag 746
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utvecklingsbanan enligt punkt 1 
ska underbyggas av en detaljerad 
bedömning av varje ekonomisk sektors 
och undersektors minskningspotential för 
växthusgaser, med beaktande av hur 
tekniskt och ekonomiskt genomförbart 
deras bidrag till det övergripande 
klimatneutralitetsmålet är.

Or. en

Ändringsförslag 747
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Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast inom sex månader efter 
varje sådan global översyn som avses i 
artikel 14 i Parisavtalet ska kommissionen 
se över utvecklingsbanan, med beaktande 
av samtliga de aspekter som avses i punkt 
3.

Or. en

Ändringsförslag 748
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, 
Irena Joveva, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 a
Unionens koldioxidbudget
1. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen fastställa en 
koldioxidbudget för unionen, baserad på 
ackumulerade koldioxidutsläpp, och efter 
vad som är lämpligt lägga fram 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet.
2. I unionens koldioxidbudget ska anges 
den återstående mängd växthusgaser 
totalt för unionens ekonomi som kan 
släppas ut utan att unionens åtaganden 
enligt Parisavtalet riskeras.
3. Kommissionen ska använda unionens 
koldioxidbudget som grund när den 
fastställer en utvecklingsbana enligt 
artikel 3.1 och när den gör bedömningar 
enligt artiklarna 5 och 6.
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Or. en

Motivering

Unionens koldioxidbudget bör användas som verktygslåda för att fastställa och mäta 
utvecklingsbanan. Innan det har hållits en diskussion om koldioxidbudgeten på global nivå 
bör denna koldioxidbudget för unionen ses som preliminär.

Ändringsförslag 749
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 a
Unionens koldioxidbudget

1. Senast den 30 juni 2021 ska EPCC 
utfärda en rapport om unionens 
koldioxidbudget. Utifrån den rapporten 
ska kommissionen fastställa en 
koldioxidbudget för unionen och efter vad 
som är lämpligt lägga fram 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet.
2. I unionens koldioxidbudget, som ska 
fastställas i enlighet med punkt 1 som 
juridiskt bindande, ska anges den 
återstående mängd växthusgaser totalt för 
unionens ekonomi, indelat för varje 
femårsperiod, och uppdelat på varje 
ekonomisk sektor, som kan släppas ut 
utan att unionens åtaganden enligt 
Parisavtalet riskeras.
3. Kommissionen ska beakta unionens 
koldioxidbudget när den bedömer de olika 
alternativen för en utvecklingsbana för 
utsläppsminskningar enligt artikel 3.1 och 
när den gör bedömningar enligt 
artiklarna 5 och 6.

Or. en
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Ändringsförslag 750
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 a
Unionens koldioxidbudget

1. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen fastställa en 
koldioxidbudget för unionen och efter vad 
som är lämpligt lägga fram 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet.
2. I unionens koldioxidbudget ska anges 
den återstående mängd växthusgaser 
totalt för unionens ekonomi, uppdelat på 
varje ekonomisk sektor, som kan släppas 
ut, räknat från Parisavtalets antagande, 
utan att unionens åtaganden enligt 
Parisavtalet riskeras. På så sätt får 
unionen en rättvis andel per capita av de 
globala begränsningsinsatserna.
3. Kommissionen ska beakta unionens 
koldioxidbudget när den bedömer de olika 
alternativen för en utvecklingsbana för 
utsläppsminskningar enligt artikel 3.1 och 
när den gör bedömningar enligt 
artiklarna 5 och 6.

Or. en

Ändringsförslag 751
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 a
Unionens koldioxidbudget
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1. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen anta en koldioxidbudget 
för unionen, baserad på en vetenskaplig 
bedömning från ISAP, och ska lägga 
fram den för Europaparlamentet och 
rådet. 
2. I unionens koldioxidbudget ska anges 
den återstående mängd växthusgaser 
totalt för unionens ekonomi, uppdelat på 
varje ekonomisk sektor, som kan släppas 
ut utan att unionens åtaganden enligt 
Parisavtalet riskeras, med fullständigt 
beaktande av UNFCCC:s principer för väl 
avvägd fördelning. 
3. Kommissionen ska beakta unionens 
koldioxidbudget när den bedömer de olika 
alternativen för en utvecklingsbana för 
utsläppsminskningar enligt artikel 3.1 och 
när den gör bedömningar enligt 
artiklarna 5 och 6.

Or. en

Motivering

Koldioxidbudgeten kan inte bestämmas genom medbeslutande, då det skulle leda till en 
politisk koldioxidbudget som skulle bli våldsamt inflaterad.

Ändringsförslag 752
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 a
En koldioxidbudget globalt och för 

unionen
Kommissionen ska senast den 30 juni 
2021 avlägga rapport om vilken 
återstående global koldioxidbudget som 
överensstämmer med fullföljandet av 
insatser för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
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förindustriell nivå, och i enlighet med 
detta lägga fram en koldioxidbudget för 
unionen genom att enligt vad som är 
lämpligt lägga fram lagstiftningsförslag 
för Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 753
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 a
Europeiska klimatförändringskommittén

1. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen inrätta Europeiska 
klimatförändringskommittén (ECCC), ett 
oberoende vetenskapligt 
rådgivningsorgan för klimatförändringar, 
som består av befintliga nationella 
oberoende expertrådgivningsorgan och 
utgörs av en erfaren företrädare per 
nationellt organ. Samtliga medlemsstater 
uppmuntras att inrätta sådana oberoende 
expertrådgivningsorgan. För att undvika 
dubbelarbete ska Europeiska miljöbyrån 
(EEA) fungera som sekretariat för ECCC.
2. ECCC kan ta initiativ till och 
producera alla slags rapporter, analyser 
och rekommendationer som är relevanta 
för att kunna uppnå Europeiska unionens 
klimatmål. ECCC ska bedöma all EU-
politik mot unionens klimatmål.

Or. en

Ändringsförslag 754
Michael Bloss
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Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 a
Europeiska klimatförändringskommittén

1. Härmed inrättas en oberoende 
vetenskaplig rådgivningspanel för 
klimatförändringar, benämnd Europeiska 
klimatförändringskommittén (ECCC). 
Den kompletterar Europeiska miljöbyråns 
och unionens befintliga 
forskningsinstitutioners och 
forskningsbyråers arbete.
2. ECCC ska bestå av max 20 
vetenskapsmän som väljs ut på grundval 
av sin expertis och vetenskapliga 
spetskompetens på områden som är 
relevanta för att uppnå målen med denna 
förordning.
3. Europaparlamentet och rådet ska i 
samförstånd utnämna ledamöterna i 
ECCC för en period av fem år, som kan 
förlängas en gång, på grundval av en 
förteckning som kommissionen upprättat 
efter en offentlig infordran av 
intresseanmälningar.
4. Budgetmyndigheten ska säkerställa att 
medlemmarna i ECCC förses med de 
personal- och finansresurser som behövs 
för att utföra sina uppgifter helt 
självständigt och oberoende, även i 
förhållande till unionens och 
medlemsstaternas institutioner, organ, 
byråer och myndigheter.
5. Ledamöterna i ECCC ska säkerställa 
att det inte finns några intressekonflikter.
6. Med stöd från EEA ska ECCC 
övervaka minskningen av 
växthusgasutsläppen i unionen och 
medlemsstaterna, och ska bedöma hur 
förenliga åtgärderna och framstegen är, 
på både unions- och medlemsstatsnivå, 
med unionens åtaganden enligt 
Parisavtalet och den växthusgasbudget 
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som fastställs i artikel 2.1. I relevanta fall 
ska kommittén utfärda rekommendationer 
till alla relevanta unionsinstitutioner och 
medlemsstater för att säkerställa att målen 
som fastställs i denna förordning uppnås.
7. ECCC ska senast den 30 november 
2022, och därefter varje år, lämna 
information om sina iakttagelser och 
rekommendationer enligt punkt 6 till 
kommissionen, Europaparlamentet och 
rådet. ECCC ska säkerställa att arbetet 
sker fullständigt öppet och att deras 
rapporter och rekommendationer är 
tillgängliga för allmänheten.
8. ECCC kan också utfärda 
rekommendationer på särskild begäran 
från någon av unionens och 
medlemsstaternas institutioner, organ, 
byråer och myndigheter. Dessa 
rekommendationer ska göras tillgängliga 
för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 755
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b
Färdplan för unionen och 
sektorsspecifika färdplaner

1. För att uppnå de mål som fastställs i 
artikel 2 ska kommissionen senast den 30 
juni 2021, efter samråd med 
Europaparlamentet, medlemsstaterna 
samt med lokala myndigheter, det civila 
samhället, näringsliv, investerare, andra 
berörda parter och allmänheten, anta en 
färdplan för unionen för minskning av 
koldioxidutsläpp och upptag av koldioxid 
genom naturliga sänkor, uppdelat för 
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varje sektor i den unionstäckande 
ekonomin, vilket bland annat ska 
innefatta följande:
(a) Elektricitet.
(b) Industri.
(c) Transporter.
(d) Värme- och kylsektorn.
(e) Byggsektorn.
(f) Jordbruk.
(g) Avfall.
(h) Markanvändning, förändring av 
markanvändning, skogsbruk (LULUCF).
2. I varje sektorsspecifik färdplan ska det 
anges det tidigaste datum då sektorn kan 
minska sina växthusgasutsläpp till nära 
noll och på vilket sätt, och det ska 
identifieras vilka tekniska lösningar och 
investeringar som behövs för det 
ändamålet. Både unionens färdplan och 
de sektorsspecifika ska göras offentligt 
tillgängliga.
3. När kommissionen fastställer den 
färdplan för unionen som avses i punkt 1 
ska den beakta utvecklingsplanen och 
aspekterna enligt artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 756
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b
Färdplan för koldioxidminskning för 

unionen
1. Senast den 30 juni 2021 och vart femte 
år därefter ska kommissionen anta en 
färdplan för unionen för minskning av 
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växthusgasutsläpp i alla sektorer och 
förbättrade upptag genom naturliga 
sänkor i enlighet med de klimatmål för 
unionen som fastställs i artikel 2.
2. Färdplanen för koldioxidminskning för 
unionen enligt punkt 1 ska omfatta 
utsläppsminskningar och förbättringar av 
upptag i följande enskilda sektorer: 
(a) Energi. 
(b) Byggnader (bostäder och 
tjänstesektorn). 
(c) Transporter. 
(d) Industri. 
(e) Jordbruk. 
(f) Avfall. 
(g) Markanvändning, förändring av 
markanvändning, skogsbruk (LULUCF). 
3. När kommissionen fastställer 
färdplanen för koldioxidminskning för 
unionen enligt punkt 1 ska den beakta 
utvecklingsbanan som fastställs i artikel 
3, däribland de olika aspekterna i artikel 
3.3. 

Or. en

Ändringsförslag 757
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet.

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet. De ska 
dessutom stärka ekosystemens 
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motståndskraft mot 
klimatförändringsanpassning genom att 
öka de naturliga kolsänkorna och genom 
att prioritera återställning av ekosystem 
och strikt skydd för alla EU:s återstående 
primärskogar och urskogar i enlighet med 
EU:s strategi för biologisk mångfald fram 
till 2030.

Or. en

Ändringsförslag 758
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet.

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, däribland 
för ekosystemen, i enlighet med artikel 7 i 
Parisavtalet, och införliva anpassning i 
relevanta socioekonomiska och 
miljörelaterade politiska strategier och 
åtgärder. De ska fokusera på de mest 
sårbara befolkningsgrupperna och 
ekonomiska sektorerna, och identifiera 
brister i detta avseende tillsammans med 
det civila samhället och införa 
kompensation.

Or. en

Ändringsförslag 759
Petros Kokkalis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet.

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet. Den 
europeiska panelen för 
klimatförändringar ska utveckla en 
gemensam uppsättning indikatorer för att 
dokumentera förlust- och skadeuppgifter, 
i enlighet med artikel 8 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet.

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska uppfylla 
nationella mål och unionsmål för 
klimatanpassning, och ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 761
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
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Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet.

1. Medlemsstaterna och de relevanta 
unionsinstitutionerna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 762
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska föreslå en 
uppdaterad EU-strategi om anpassning 
till klimatförändringarna, i syfte att 
säkerställa att anpassningspolitiken 
prioriteras, integreras och genomförs på 
ett enhetligt sätt överallt i EU:s 
inrikespolitik, EU:s internationella 
åtaganden, EU:s handelsavtal och 
internationella partnerskap. Denna politik 
bör garantera att samtliga myndigheter 
och andra berörda parter blir tillräckligt 
utrustade för att begränsa sin utsatthet för 
klimatpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 763
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. EU:s politiska strategier ska tas 
fram mot bakgrund av behovet av att 
stödja och säkerställa samstämmighet 
med de inrikespolitiska strategier och 
åtgärder som sätts in av medlemsstaterna 
för att underbygga och stärka dem, 
samtidigt som man undviker att 
undergräva anpassningsinsatser och 
förhindra allmänna framsteg mot det 
globala anpassningsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 764
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska, senast den 
31 januari 2021 och vart femte år 
därefter, anta en uppdaterad EU-strategi 
för anpassning till klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 765
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Fredrick Federley

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen.

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande lokala 
riskhanteringsramar, med beaktande av 
områdenas olika särdrag, som grundar sig 
på robusta referensvärden för klimat och 
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sårbarhet samt bedömningar av framstegen 
och bygger på att förvalta, återställa och 
skydda marina och terrestra ekosystem för 
att höja deras motståndskraft, samt på 
naturbaserade lösningar. Dessa strategier 
och planer ska innefatta åtgärder i linje 
med nationella mål och unionsmål för 
klimatanpassning.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen.

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen. 
Medlemsstaterna ska främja 
naturbaserade lösningar och 
ekosystembaserad anpassning, som 
representerar viktig potential för 
växthusgasbindning och bemöter förluster 
av biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 767
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen.

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner på nationell och 
regional nivå, med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen, 
vägledda av de bästa tillgängliga och 
uppdaterade vetenskapliga bevisen, och 
med beaktande av sårbara grupper, 
samhällen och ekosystem.

Or. en

Ändringsförslag 768
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen.

2. Medlemsstaterna ska, senast den 
31 december 2021 och därefter vart femte 
år, anta och genomföra 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen, 
med beaktande av lokala behov och 
särdrag.

Or. en

Ändringsförslag 769
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
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genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen.

genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen, 
och främja ekosystembaserad anpassning 
som bidrar till att återställa och bevara 
den biologiska mångfalden.

Or. en

Ändringsförslag 770
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen.

2. Medlemsstaterna ska utarbeta, 
införliva i sin nationella lagstiftning och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden och indikatorer för 
klimat och sårbarhet samt bedömningar av 
framstegen.

Or. en

Ändringsförslag 771
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen.

2. Medlemsstaterna och deras 
regioner ska utarbeta och genomföra 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen.
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Or. en

Ändringsförslag 772
Agnès Evren

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna utarbetar och 
genomför strategier och anpassningsplaner 
med allmänna riskhanteringsramar 
baserade på sunda referensvärden för 
klimat och sårbarhet samt på 
framstegsbedömningar.

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat, 
biologisk mångfald och sårbarhet samt 
bedömningar av framstegen.

Or. fr

Ändringsförslag 773
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Att jordbruks- och 
livsmedelssystemen är särskilt sårbara för 
klimatförändringarnas negativa effekter 
måste beaktas i anpassningsstrategierna.

Or. en

Ändringsförslag 774
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2a. Kommissionen ska be 
stödmottagare för sina finansiella 
instrument i sektorer med höga utsläpp, 
däribland projekt som stöds av 
Europeiska investeringsbanken, att utföra 
ett stresstest för klimatförändringar. 
Förteckningen över berörda 
stödmottagare och den omsättningströskel 
som ska tillämpas ska fastställas i 
delegerade akter inom sex månader efter 
att denna förordning trätt i kraft. När 
stödmottagaren inte klarar stresstestet för 
klimatförändringar är den inte berättigad 
till unionens finansiella instrument. 
Kommissionen ska ge vägledning till 
stödmottagare, grundat på EU-strategin 
om anpassning till klimatförändringarna 
och Europeiska miljöbyråns uppgifter om 
hur ett investeringsprojekt ska rättas efter 
klimatanpassningskraven. I sådan 
vägledning ska kriterierna som fastställs i 
[förordningen om inrättande av en ram 
för främjande av hållbara investeringar] 
användas på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 775
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Efter ett förslag av kommissionen 
att år 2021 anta EU-omfattande juridiskt 
bindande mål för naturåterställande för 
att återställa skadade ekosystem till 2030, 
i synnerhet dem som har störst potential 
att fånga upp och lagra koldioxid, bör 
medlemsstaterna senast i slutet av 2023 
fastställa planer på att återställa sina 
prioriterade habitat, planer som ska vara 
fullt genomförda 2030.

Or. en
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Ändringsförslag 776
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Dessa strategier och planer ska ge 
medborgare, samhällen och industri 
egenmakt att utföra anpassningsinsatser 
som gynnar försörjningen och ger 
sidofördelar för samhället och den lokala 
miljön.

Or. en

Ändringsförslag 777
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska stärka sin 
motståndskraft genom att avskaffa alla 
subventioner för fossila bränslen och 
subventioner till verksamheter som 
minskar bindningspotentialen för ett 
ekosystem eller en markanvändningstyp, 
och införliva anpassning i relevanta 
socioekonomiska och miljörelaterade 
politiska strategier och åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 778
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska senast den 
30 september 2021 anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 9 för att komplettera 
denna förordning genom att fastställa 
anpassningsindikatorer enligt punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 779
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Som en del i sin rapport enligt 
artikel 14.2 i direktiv 2014/89/EU ska 
kommissionen bedöma medlemsstaternas 
fysiska planering för kust- och 
havsområden mot bakgrund av en 
ekosystembaserad metod, och utfärda 
rekommendationer efter vad som är 
lämpligt för att bemöta 
klimatanpassningsförändringar i havs- 
och kustområden.

Or. en

Ändringsförslag 780
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska senast i 
slutet av 2023 fastställa planer för att 
återställa prioriterade habitat, och 
fullgöra dessa senast 2030. Senast 2030 
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ska medlemsstaterna återställa 15 % av 
sina territorier och av sina havsområden. 
Senast 2030 ska 30 % av unionens 
havsområde primärt förvaltas för natur 
och biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 781
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 a
Finansflödenas förenlighet med en väg 

mot ett klimatneutralt och 
motståndskraftigt samhälle

1. De relevanta unionsinstitutionerna och 
medlemsstaterna ska säkerställa 
kontinuerliga framsteg med att göra 
offentliga och privata finansflöden 
förenliga med en väg mot ett 
klimatneutralt och motståndskraftigt 
samhälle i enlighet med artikel 2.1 c i 
Parisavtalet, med beaktande av 
klimatmålen för unionen som fastställs i 
artikel 2 i denna förordning.
2. Senast den 1 januari 2021 ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet med en 
bedömning av hur all relevant 
unionslagstiftning skulle behöva ändras 
för att säkerställa att offentliga och 
privata finansflöden är förenliga med 
klimatmålen för unionen som fastställs i 
artikel 2. Den bedömningen ska åtföljas 
av lagstiftningsförslag för att åtgärda all 
oförenlighet som konstateras.
3. Rapporten som avses i punkt 2 ska 
åtföljas av en översyn av alla unionens 
fond- och instrumentspecifika 
förordningar enligt unionsbudgeten, så 
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att de innehåller bindande och 
verkställbara villkor för att säkert bli 
förenliga med unionens klimatmål som 
fastställs i artikel 2, däribland genom att 
direkt och indirekt stöd till alla fossila 
bränslen utesluts, och i relevanta fall att 
de särskilda berättigandekriterierna för de 
relevanta unionsfonderna och 
unionsinstrumenten överensstämmer med 
de tekniska granskningskriterier som 
antagits enligt förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen].
4. Medlemsstaterna ska säkerställa 
kontinuerliga framsteg med att rätta sina 
budgetar efter en väg mot att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå. Medlemsstaterna ska i 
synnerhet fasa ut alla direkta och 
indirekta subventioner för fossila 
bränslen så tidigt som möjligt och senast 
år 2025. Medlemsstaterna ska till 
inlämningen av sina utkast till 
budgetplaner enligt förordning (EU) nr 
473/2013 bifoga information om sina 
framsteg i riktning mot målen som 
fastställs i denna artikel. Denna 
information ska offentliggöras.
5. Kommissionen ska se över EU:s 
ekonomiska styrning så att den 
återspeglar målen som fastställs i denna 
förordning, särskilt med beaktande av 
behovet av att fasa ut det direkta och 
indirekta stödet till alla fossila bränslen, 
undvika strandade tillgångar och 
mobilisera hållbara investeringar för att 
uppnå klimatmålen för unionen som 
fastställs i artikel 2.
6. Unionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa kontinuerliga framsteg med att 
trappa upp nya och ytterligare finansiella 
resurser för att hjälpa 
utvecklingsländerna med avseende på 
både begränsning och anpassning, i 
enlighet med artikel 9 i Parisavtalet.

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 782
Antoni Comín i Oliveres

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 a
Beskattningsåtgärder för att uppnå 
anpassning till klimatförändringar

För att åstadkomma de 
anpassningsåtgärder som fastställs i 
artikel 4 ska kommissionen senast i mars 
2021 anta förslag till förordningar för att 
inrätta följande beskattningsåtgärder för 
unionens koldioxidbudget som fastställs i 
artikel 3a:
a) En koldioxidskatt vid gränserna för att 
göra målen med denna förordning 
förenliga med medlemsstaternas 
konkurrenskraft gentemot företag från 
tredjeländer.
b) Egna resurser som kommer från EU:s 
utsläppshandelssystem.
c) En skatt på sjöfarts- och 
luftfartsbränslen.
(Artikel 3a som nämns i detta 
ändringsförslag syftar på ändringsförslag 
38 från Jytte Guteland, föredragande för 
detta förslag till förordning.)
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Or. en

Ändringsförslag 783
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5 Bedömning av unionens framsteg 
och åtgärder

5 Bedömning av framsteg och 
åtgärder sett till en rationell miljöpolitik

Or. en

Ändringsförslag 784
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Under arbetet med en omjustering av 
förordning (EU)2018/1999, som tidigare 
måste omfattas av en anpassning av 
Europeiska rådets slutsatser, behöver de 
utvärderings- och 
rapporteringsmekanismer som ingår där 
också etableras på nytt. Enligt artikel 1 
och artikel 2.1 måste den nya ramen vara 
baserad på principerna i en rationell 
miljöpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 785
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Efter en överenskommelse mellan 
medlemsstaterna och en 
genomföranderapport från kommissionen 
ska kommissionen, senast den 
30 september 2024 och därefter vart femte 
år, tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Or. en

Ändringsförslag 786
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, och genom samråd med 
berörda parter och klimatexperter, 
bedöma följande:

Or. en

Ändringsförslag 787
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Senast den 31 oktober 2031 och därefter 
vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:
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Or. it

Ändringsförslag 788
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vartannat år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Or. en

Ändringsförslag 789
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Senast den 30 juni 2021 och därefter vart 
femte år ska kommissionen, tillsammans 
med den bedömning som avses i 
artikel 29.5 i förordning (EU) 2018/1999, 
bedöma följande:

Or. en

Ändringsförslag 790
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter Senast den 30 juni 2023 och därefter vart 
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vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

femte år ska kommissionen, tillsammans 
med den bedömning som avses i artikel 
29.5 i förordning (EU) 2018/1999, bedöma 
följande:

Or. en

Motivering

Det måste finnas tillräckligt med tid för att möjliggöra förhandlingar genom medbeslutande.

Ändringsförslag 791
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Senast i juni 2021 och därefter vart femte 
år ska kommissionen, tillsammans med den 
bedömning som avses i artikel 29.5 i 
förordning (EU) 2018/1999, bedöma 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 792
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 793
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, 
Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, 
Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

(a) De framsteg som görs av varje 
medlemsstat och alla medlemsstaters 
gemensamma framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som ska fastställas och som avses i artikel 
3.1 och det delmål som fastställs i artikel 
2.3. Om utvecklingsbanan inte är 
tillgänglig ska bedömningen göras utifrån 
kriterierna i artikel 3.3 och klimatmålet 
för 2030.

Or. en

Ändringsförslag 794
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
och individuella framsteg mot att uppnå 
det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana och kriterier att fastställa 
som avses i artikel 3. Om 
utvecklingsbanan inte är tillgänglig ska 
bedömningen göras utifrån kriterierna i 
artikel 3.3 och klimatmålet för 2030.

Or. en

Ändringsförslag 795
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Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, 
och delmålen som fastställs i artikel 2.3 
och artikel 2.3a.

Or. en

Ändringsförslag 796
Antoni Comín i Oliveres

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg, plus varje medlemsstats 
framsteg individuellt, mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1.

Or. en

Ändringsförslag 798
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1.

Or. en

Ändringsförslag 799
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1.

Or. it

Ändringsförslag 800
Michael Bloss
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
och individuella framsteg mot att uppnå de 
klimatneutralitetsmål för unionen som 
anges i artikel 2, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 801
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

(a) Alla medlemsstaters framsteg mot 
att uppnå de mål om faktiska nollutsläpp 
till 2040 som anges i artikel 2, uttryckt 
genom den utvecklingsbana som avses i 
artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 802
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
och individuella framsteg mot att uppnå de 
mål som anges i artikel 2, uttryckt genom 
den utvecklingsbana som avses i artikel 
3.1.

Or. en
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Ändringsförslag 803
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) De gemensamma och individuella 
framsteg som gjorts av alla medlemsstater 
i fråga om att uppnå målen för naturliga 
ekosystem som avses i artikel 2a.

Or. en

Ändringsförslag 804
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De gemensamma framsteg som 
gjorts av alla medlemsstater i fråga om 
klimatanpassning enligt vad som avses i 
artikel 4.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 805
Antoni Comín i Oliveres

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De gemensamma framsteg som 
gjorts av alla medlemsstater i fråga om 
klimatanpassning enligt vad som avses i 
artikel 4.

(b) De gemensamma framsteg som 
gjorts av alla medlemsstater, och av varje 
medlemsstat individuellt, i fråga om 
klimatanpassning enligt vad som avses i 
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artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De gemensamma framsteg som 
gjorts av alla medlemsstater i fråga om 
klimatanpassning enligt vad som avses i 
artikel 4.

(b) De framsteg som gjorts av varje 
enskild medlemsstat och de gemensamma 
framsteg som gjorts alla medlemsstater i 
fråga om klimatanpassning enligt vad som 
avses i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 807
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De gemensamma framsteg som 
gjorts av alla medlemsstater i fråga om 
klimatanpassning enligt vad som avses i 
artikel 4.

(b) De gemensamma och individuella 
framsteg som gjorts av alla medlemsstater i 
fråga om klimatanpassning enligt vad som 
avses i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 808
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De gemensamma framsteg som 
gjorts av alla medlemsstater i fråga om 
klimatanpassning enligt vad som avses i 
artikel 4.

(b) De gemensamma och individuella 
framsteg som gjorts av alla medlemsstater i 
fråga om klimatanpassning enligt vad som 
avses i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 809
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De gemensamma framsteg som 
gjorts av alla medlemsstater i fråga om 
klimatanpassning enligt vad som avses i 
artikel 4.

(b) De framsteg som gjorts av alla 
medlemsstater i fråga om klimatanpassning 
enligt vad som avses i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 810
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) De åtgärder som vidtagits av 
samtliga medlemsstater för att nå målen 
för klimatneutralitet, kolsänkor och 
anpassning, även när det gäller följderna 
för samhället och ekonomin, i synnerhet 
sett till jämlikhet i tillgänglig inkomst, 
energifattigdom, jämställdhet och 
hälsokonsekvenser hos de mest utsatta, 
och sett till kriterierna som fastställs i 
artikel 3, för att se till att ingen har 
lämnats på efterkälken under 
omställningen.
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Or. en

Ändringsförslag 811
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) De gemensamma och individuella 
framsteg som gjorts av samtliga 
medlemsstater med att göra offentliga och 
privata finansflöden förenliga med en väg 
mot ett klimatneutralt och 
motståndskraftigt samhälle, så som avses i 
artikel 4a.

Or. en

Ändringsförslag 812
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) De gemensamma och individuella 
framsteg som gjorts av unionen och 
samtliga medlemsstater med strategier för 
rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 813
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1 – led bb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) De gemensamma och individuella 
framsteg som gjorts av unionen och 
samtliga medlemsstater med att bekämpa 
energifattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 814
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) De åtgärder som vidtagits av 
samtliga medlemsstater för att uppnå 
klimatneutralitets- och 
anpassningsmålen, även beträffande 
följderna för samhället och ekonomin och 
gällande kriterierna som fastställs i artikel 
3, för att se till att ingen del av samhället 
och ekonomin har lämnats på efterkälken 
under omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 815
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna 
slutsatserna av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, 
tillsammans med rapporten om tillståndet 
i energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med 

utgår
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artikel 35 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 816
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna slutsatserna 
av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, tillsammans 
med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen ska överlämna 
bedömningarna och slutsatserna av dem 
till Europaparlamentet och rådet, 
tillsammans med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999. 
Kommissionen ska också skicka 
bedömningarna och slutsatserna till 
medlemsstaterna och göra dem offentligt 
och lätt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 817
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna slutsatserna 
av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, tillsammans 
med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen ska överlämna 
bedömningarna och slutsatserna av dem 
till Europaparlamentet och rådet, 
tillsammans med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999, och göra 
dem tillgängliga för allmänheten.

Or. en
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Ändringsförslag 818
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna slutsatserna 
av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, tillsammans 
med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen ska överlämna dessa 
bedömningar och slutsatser till 
Europaparlamentet och rådet, tillsammans 
med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999, och ska 
göra dem tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 819
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna slutsatserna 
av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, tillsammans 
med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen ska offentliggöra och 
överlämna den bedömningen och dess 
slutsatser till Europaparlamentet och rådet, 
tillsammans med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 820
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

På denna grund ska kommissionen vart 
tredje år bedöma om unionen är på rätt 
spår för att uppfylla sitt mål att minska 
utsläppen med 60 % till 2030 eller om det 
behövs starkare åtgärder, däribland 
EU-lagstiftning.

Or. en

Motivering

Sedan covid-19-krisen lever vi i osäkra tider. Det finns för mycket osäkerhet under en 
femårsperiod, och därför är det nödvändigt att ha en framstegsrapport efter tre år, utöver 
slutsatsen vid den slutliga femårsbedömningen. Det bör ge en uppfattning om var EU står när 
det gäller dess klimatmål, och göra det möjligt att vid behov korrigera de åtgärder som vidtas 
i linje med utvecklingsbanan.

Ändringsförslag 821
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen 
se över följande:

utgår

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.
(b) Om unionsåtgärderna är lämpliga för 
att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 822
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

2. Senast den 30 juni 2021 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

Or. en

Ändringsförslag 823
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

2. Senast i juni 2021 och därefter vart 
femte år ska kommissionen se över 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 824
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

2. Senast den 30 september 2024 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

Or. en

Ändringsförslag 825
Michael Bloss
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vartannat år ska kommissionen se 
över följande:

Or. en

Ändringsförslag 826
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

2. Senast den 31 oktober 2031 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

Or. it

Ändringsförslag 827
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

2. Senast den 30 juni 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

Or. en

Ändringsförslag 828
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana och de kriterier att 
fastställa som avses i artikel 3. Om 
utvecklingsbanan inte är tillgänglig ska 
bedömningen göras utifrån kriterierna i 
artikel 3.3 och klimatmålet för 2030.

Or. en

Ändringsförslag 829
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

(a) Om unionens åtgärder och politiska 
strategier, däribland sektorsspecifik 
lagstiftning, unionens utrikes åtgärder 
och unionens budget, är förenliga med 
klimatmålen för unionen som anges i 
artikel 2, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 830
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
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artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, 
och de delmål som anges i artikel 2.3 och 
artikel 2.3a.

Or. en

Ändringsförslag 831
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som ska fastställas i 
enlighet med artikel 3.1 och de kriterier 
som avses i artikel 3.3.

Or. en

Ändringsförslag 832
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1.

Or. it

Ändringsförslag 833
Anna Zalewska
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1.

Or. en

Ändringsförslag 835
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med de mål som anges i artikel 2, uttryckt 
genom den utvecklingsbana som avses i 
artikel 3.

Or. en
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Ändringsförslag 836
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med de mål om faktiska nollutsläpp som 
anges i artikel 2, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 837
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om unionsåtgärderna är lämpliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4.

(b) Om unionsåtgärderna och unionens 
politiska strategier, däribland 
sektorsspecifik lagstiftning, unionens 
utrikes åtgärder och unionens budget, är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 838
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om unionsåtgärderna är lämpliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4.

(b) Om unionsåtgärderna är lämpliga 
för att säkerställa betydande och 
tillräckliga framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4.
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Or. en

Ändringsförslag 839
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om unionsåtgärderna är lämpliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4.

(b) Om unionsåtgärderna och 
respektive finansiering är lämpliga för att 
säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 840
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) De åtgärder som vidtagits av 
Europeiska unionen för att nå målen för 
klimatneutralitet, kolsänkor och 
anpassning, även när det gäller följderna 
för samhället och ekonomin, i synnerhet 
sett till jämlikhet i tillgänglig inkomst, 
energifattigdom, jämställdhet och 
hälsokonsekvenser hos de mest utsatta, 
och sett till kriterierna som fastställs i 
artikel 3, för att se till att ingen har 
lämnats på efterkälken under 
omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 841
Michael Bloss
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om unionens åtgärder och 
politiska strategier är adekvata för att 
säkerställa att offentliga och privata 
finansflöden är förenliga med en väg mot 
ett klimatneutralt och motståndskraftigt 
samhälle, så som avses i artikel 4a.

Or. en

Ändringsförslag 842
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om unionsåtgärderna är adekvata 
för att säkerställa framsteg med rättvis 
omställning.

Or. en

Ändringsförslag 843
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om unionsåtgärderna är adekvata 
för att säkerställa framsteg med kampen 
mot energifattigdom.

Or. en
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Ändringsförslag 844
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) De åtgärder som vidtagits av 
Europeiska unionen för att uppnå 
klimatneutralitets- och 
anpassningsmålen, även beträffande 
deras följder för samhället och ekonomin 
och gällande kriterierna som fastställs i 
artikel 3, för att se till att ingen del av 
samhället och ekonomin har lämnats på 
efterkälken under omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 845
Sylwia Spurek

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska överlämna 
bedömningarna och deras slutsatser till 
Europaparlamentet och rådet, 
tillsammans med rapporten om tillståndet 
i energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med 
artikel 35 i förordning (EU) 2018/1999, 
och ska göra de tillgängliga för 
allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 846
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 847
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att

a) unionsåtgärder inte är förenliga med det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
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2.1, eller

b) unionsåtgärderna inte är lämpliga för 
att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller

c) unionsåtgärderna kostar mer än deras 
fördelar, 
d) eller att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga,

ska den vidta nödvändiga åtgärder i 
enlighet med fördragen.

Or. it

Ändringsförslag 848
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller skyddet, 
återställandet och förvaltningen av 
naturliga sänkor som avses i artikel 2a 
(ny), eller inte är lämpliga för att 
säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

Or. en
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Ändringsförslag 849
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, eller att unionsåtgärderna 
har lett till förlust av konkurrenskraft och 
arbetstillfällen i specifika sektorer, ska 
den vidta nödvändiga åtgärder i enlighet 
med fördragen, samtidigt med översynen 
av den utvecklingsbana som avses i artikel 
3.1.

Or. en

Ändringsförslag 850
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 och delmålen som 
anges i artikel 2.3 och artikel 2.3a, eller 
inte är lämpliga för att säkerställa framsteg 
med klimatanpassningen enligt artikel 4, 
eller att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 



PE652.555v01-00 460/601 AM\1206394SV.docx

SV

otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 851
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder och 
unionens politiska strategier inte är 
förenliga med klimatmålen för unionen 
som anges i artikel 2 eller inte är lämpliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4 eller 
med finansflödena enligt artikel 4a, eller 
att framstegen med något av dessa mål är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 



AM\1206394SV.docx 461/601 PE652.555v01-00

SV

och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 853
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 854
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2 eller inte är lämpliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen målen som 
anges i artikel 2 eller klimatanpassningen 
enligt artikel 4 är otillräckliga, ska den 
inom sex månader efter bedömningen 
vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med 
fördragen för att åtgärda oförenligheten.

Or. en

Ändringsförslag 855
Sylwia Spurek

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

3. Om den bedömning som avses i 
punkterna 1 och 2 visar att unionsåtgärder 
inte är förenliga med det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 eller inte är lämpliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4, eller att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska kommissionen inom sex 
månader efter bedömningen vidta 
nödvändiga åtgärder i enlighet med 
fördragen för att åtgärda oförenligheten.

Or. en
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Ändringsförslag 856
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med de mål om faktiska 
nollutsläpp som anges i artikel 2.1 eller 
inte är lämpliga för att säkerställa framsteg 
med klimatanpassningen enligt artikel 4, 
eller att framstegen med antingen målen 
om faktiska nollutsläpp eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 857
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Grundat på detta kommer 
kommissionen vart tredje år att bedöma 
om EU är på rätt spår för att uppfylla sina 
mål att minska utsläppen med 60 % till 
2030 eller om det behövs starkare 
åtgärder, däribland EU-lagstiftning.

Or. en

Motivering

Sedan covid-19-krisen lever vi i osäkra tider. Det finns för mycket osäkerhet under en 
femårsperiod, och därför är det nödvändigt att ha en framstegsrapport efter tre år, utöver 
slutsatsen vid den slutliga femårsbedömningen. Det bör ge en uppfattning om var EU står när 
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det gäller dess klimatmål, och göra det möjligt att vid behov korrigera de åtgärder som vidtas 
i linje med utvecklingsbanan.

Ändringsförslag 858
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före 
antagandet bedöma alla utkast till 
åtgärder eller förslag till lagstiftning mot 
bakgrund av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, uttryckt genom 
den utvecklingsbana som avses i artikel 
3.1, ta med analysen i alla eventuella 
konsekvensbedömningar som åtföljer 
dessa åtgärder eller förslag, och 
offentliggöra resultatet av bedömningen 
vid tidpunkten för antagandet.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 859
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före 
antagandet bedöma alla utkast till 
åtgärder eller förslag till lagstiftning mot 
bakgrund av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, uttryckt genom 
den utvecklingsbana som avses i artikel 
3.1, ta med analysen i alla eventuella 
konsekvensbedömningar som åtföljer 
dessa åtgärder eller förslag, och 
offentliggöra resultatet av bedömningen 

utgår
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vid tidpunkten för antagandet.

Or. en

Ändringsförslag 860
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller 
förslag till lagstiftning mot bakgrund av 
det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, ta 
med analysen i alla eventuella 
konsekvensbedömningar som åtföljer dessa 
åtgärder eller förslag, och offentliggöra 
resultatet av bedömningen vid tidpunkten 
för antagandet.

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma hur väl ett utkast till åtgärder eller 
förslag till lagstiftning, däribland 
unionens fleråriga budgetramar, alla 
eventuella riktlinjer inklusive riktlinjer 
för statligt stöd, är anpassade efter det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1 och delmålet som 
anges i artikel 2.3, och ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen. När riktlinjen, utkastet till 
åtgärd eller lagstiftningsförslaget inte är 
förenligt med klimatneutralitetsmålet som 
anges i artikel 2.1 och delmålen som 
anges i artikel 2.3 och artikel 2.3a, ska 
kommissionen vidta korrigerande 
åtgärder före tidpunkten för antagandet.

Or. en

Ändringsförslag 861
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, 
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma hur väl alla unionens utkast till 
åtgärder eller förslag till lagstiftning är 
anpassade efter det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, 
när utvecklingsbanan väl är fastställd, 
samt unionens koldioxidbudget enligt 
artikel 3a, och ta med analysen i alla 
eventuella konsekvensbedömningar som 
åtföljer dessa åtgärder eller förslag, och 
offentliggöra resultatet av bedömningen 
vid tidpunkten för antagandet. Genom att 
tillämpa klimatsäkring ska kommissionen 
säkerställa att alla åtgärder och 
lagstiftningsförslag är anpassade efter, 
eller inte strider mot, 
klimatneutralitetsmålet som anges i 
artikel 2.1.

Or. en

Ändringsförslag 862
Sylwia Spurek

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma hur förenliga alla utkast till 
åtgärder eller förslag till lagstiftning är 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, 
när utvecklingsbanan väl är fastställd, 
samt unionens koldioxidbudget enligt 
artikel 3a, och ta med analysen i alla 
eventuella konsekvensbedömningar som 
åtföljer dessa åtgärder eller förslag, och 
göra resultatet av bedömningen direkt 
tillgängligt för allmänheten så snart 
bedömningen är slutförd och i alla 
händelser långt innan den berörda 
åtgärden eller förslaget antas.
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Or. en

Ändringsförslag 863
Mohammed Chahim, Miriam Dalli

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma hur förenliga alla utkast till 
åtgärder eller förslag till lagstiftning är 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, 
när utvecklingsbanan väl är fastställd, 
samt unionens koldioxidbudget enligt 
artikel 3a, och ta med analysen i alla 
eventuella konsekvensbedömningar som 
åtföljer dessa åtgärder eller förslag, och 
göra resultatet av bedömningen direkt 
tillgängligt för allmänheten så snart 
bedömningen är slutförd och i alla 
händelser långt innan den berörda 
åtgärden eller förslaget antas.

Or. en

Ändringsförslag 864
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
och de kriterier som avses i artikel 3, när 
utvecklingsbanan väl är fastställd, samt 
unionens koldioxidbudget enligt artikel 
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och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

3a, och mot bakgrund av målen för 
naturliga ekosystem som anges i artikel 
2a.1, och ta med analysen i alla eventuella 
konsekvensbedömningar som åtföljer dessa 
åtgärder eller förslag och offentliggöra 
resultatet av bedömningen vid tidpunkten 
för antagandet.

Or. en

Ändringsförslag 865
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller 
förslag till lagstiftning mot bakgrund av 
det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, ta 
med analysen i alla eventuella 
konsekvensbedömningar som åtföljer dessa 
åtgärder eller förslag, och offentliggöra 
resultatet av bedömningen vid tidpunkten 
för antagandet.

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma hur förenliga alla utkast till 
åtgärder, däribland alla förslag till 
lagstiftning och budget, är med 
klimatmålen för unionen som anges i 
artikel 2, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, ta 
med analysen i alla eventuella 
konsekvensbedömningar som åtföljer dessa 
åtgärder eller förslag, och offentliggöra 
denna bedömning och dess resultat så 
snart bedömningen är slutförd och i alla 
händelser långt innan den berörda 
åtgärden eller förslaget antas.

Or. en

Motivering

I en dom nyligen (mål C-57/16 P, ClientEarth mot Europeiska kommissionen, 4 september 
2018) klargjorde domstolen att konsekvensbedömningar och dess resultat bör göras ”direkt 
tillgängliga” innan lagstiftningsförslaget antas, ”vid en tidpunkt då kommissionens 
beslutsförfarande fortfarande pågår”. Domstolen betonade att ett sådant utlämnande ger 
medborgarna ”möjlighet att på ett lämpligt sätt göra sin ståndpunkt om dessa val gällande 
innan dessa val slutligt har gjorts”.

Ändringsförslag 866
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Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, när 
utvecklingsbanan väl är fastställd, samt 
unionens koldioxidbudget enligt artikel 
3a, och mot bakgrund av målen för 
naturliga ekosystem som anges i artikel 
2a, och ta med analysen i alla eventuella 
konsekvensbedömningar som åtföljer dessa 
åtgärder eller förslag och offentliggöra 
resultatet av bedömningen vid tidpunkten 
för antagandet.

Or. en

Ändringsförslag 867
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av de mål 
som anges i artikel 2, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3, ta 
med analysen i alla eventuella 
konsekvensbedömningar som åtföljer dessa 
åtgärder eller förslag, och göra resultatet 
av bedömningen direkt tillgängligt för 
allmänheten så snart bedömningen är 
slutförd och i alla händelser långt innan 
den berörda åtgärden eller förslaget 
antas.
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Or. en

Ändringsförslag 868
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1 och de kriterier som 
avses i artikel 3.3, ta med analysen i alla 
eventuella konsekvensbedömningar som 
åtföljer dessa åtgärder eller förslag, och 
offentliggöra resultatet av bedömningen 
vid tidpunkten för antagandet.

Or. en

Ändringsförslag 869
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, ta med analysen i alla eventuella 
konsekvensbedömningar som åtföljer dessa 
åtgärder eller förslag och offentliggöra 
resultatet av bedömningen vid tidpunkten 
för antagandet.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, ta med analysen i alla eventuella 
konsekvensbedömningar som åtföljer dessa 
åtgärder eller förslag och offentliggöra 
resultatet av bedömningen vid tidpunkten 
för antagandet.

Or. en

Ändringsförslag 871
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla framtida utkast till åtgärder 
eller förslag till lagstiftning mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, ta 
med analysen i alla eventuella 
konsekvensbedömningar som åtföljer dessa 
åtgärder eller förslag, och offentliggöra 
resultatet av bedömningen vid tidpunkten 
för antagandet.
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Or. en

Ändringsförslag 872
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av de mål 
som anges i artikel 2, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, ta 
med analysen i alla eventuella 
konsekvensbedömningar som åtföljer dessa 
åtgärder eller förslag, och offentliggöra 
resultatet av bedömningen vid tidpunkten 
för antagandet.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att säkerställa ständiga 
framsteg på vägen mot att uppnå 
klimatneutralitet som fastställs i 
artiklarna 1 och 2, ska kommissionen och 
medlemsstaterna fullständigt beakta de 
skyldigheter som fastställs i artikel 3 b i 
direktiv 2011/92/EU om bedömning av 
inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt och i artikel 3 punkt 1 och 
artikel 4 i direktiv 2001/42/EG om 
bedömning av vissa planers och programs 
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miljöpåverkan, i syfte att bemöta 
växthusgasutsläppen från offentliga och 
privata projekt under deras hela livscykel, 
t.ex. de som äger rum i anläggnings- och 
driftfaserna, och inkluderat indirekta 
utsläpp i ett projekts värdekedja. 
Dessutom måste varje energi- och 
transportinfrastrukturprojekt, efter 
oberoende bedömning, bedömas som 
förenligt med klimatmålen för 2030, 2050 
och möjligen 2040 och samstämmigt med 
unionens mål att bygga upp en mycket 
resurs- och energieffektiv, klimatneutral 
och cirkulär ekonomi som bygger helt på 
förnybar energi.

Or. en

Motivering

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 GHG 
emissions and endanger the achievement of the EU climate objectives, 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 emissions (1 million ton of 
CO2/ a year) the project should be examed by the Panel in order to verify its consistency with 
the EU objectives.

Ändringsförslag 874
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När kommissionen ger sitt 
godkännande av en begäran om statligt 
stöd från en medlemsstat i enlighet med 
artikel 108 i EUF-fördraget, ska 
kommissionen i sitt beslut ta med villkor 
om att stödmottagarna ska rapportera 
varje år hur de anpassar sin verksamhet 
efter de mål som anges i artikel 2.1, 
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artikel 2.3 och artikel 2.3a.

Or. en

Ändringsförslag 875
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin Hojsík, 
Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska använda denna 
bedömning för att främja utbyte av bästa 
praxis och för att identifiera åtgärder för 
att bidra till att uppnå målen i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 876
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. När kommissionen utfärdar 
rekommendationer till rådet gällande 
godkännande av att öppna 
handelsförhandlingar enligt artikel 207 i 
EUF-fördraget, ska kommissionen ta med 
villkor där Parisavtalet görs till en 
nödvändig beståndsdel i alla framtida 
handels- och investeringsavtal. 
Kommissionen ska påvisa att ett handels- 
eller investeringsavtal inte står i konflikt 
med målen som anges i artiklarna 2.1, 2.3 
och 2.3a, innan ett politiskt avtal ingås 
med ett tredjeland.

Or. en
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Ändringsförslag 877
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen lämna in ett 
lagstiftningsförslag till 
Europaparlamentet och rådet där det 
fastställs utfasning av allt direkt och 
indirekt stöd till fossila bränslen på både 
EU- och medlemsstatsnivå senast 2025.

Or. en

Ändringsförslag 878
Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Kommissionen ska offentliggöra 
vilken del av unionens omkostnader som 
överensstämmer med 
taxonomikategorierna så som de fastställs 
i förordning (EU) 
2020/[taxonomiförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 879
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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6 Bedömning av nationella åtgärder 6 Rapport om nationella åtgärder

Or. en

Ändringsförslag 880
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen 
bedöma följande:

Med början den 31 oktober 2031 och med 
mellanrum som bestäms vid behov ska 
kommissionen inhämta följande:

Or. en

Ändringsförslag 881
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen bedöma 
följande:

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vartannat år ska kommissionen bedöma 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 882
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter Senast den 31 oktober 2031 och därefter 
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vart femte år ska kommissionen bedöma 
följande:

vart femte år ska kommissionen bedöma 
följande:

Or. it

Ändringsförslag 883
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen bedöma 
följande:

Senast den 30 september 2024 och därefter 
vart femte år ska kommissionen bedöma 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 884
Mohammed Chahim, Miriam Dalli

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999 och de 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som lämnats in i 
enlighet med förordning (EU) 1305/2013 
om fastställande av regler om stöd för de 
strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, är 
förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 varvid målet är 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
ska fastställas enligt vad som avses i 
artikel 3.1. Om utvecklingsbanan inte är 
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tillgänglig ska bedömningen göras utifrån 
kriterierna i artikel 3.3 och klimatmålen 
för 2030.

Or. en

Ändringsförslag 885
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 
förenliga med och ändamålsenliga för, där 
det är relevant, uppnåendet av förbättrade 
naturliga sänkor och av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 varvid målet är uttryckt genom den 
utvecklingsbana som ska fastställas enligt 
vad som avses i artikel 3.1. Om 
utvecklingsbanan inte är tillgänglig ska 
bedömningen göras utifrån kriterierna i 
artikel 3.3 och klimatmålet för 2030, och 
det ska även göras en bedömning av 
effekterna på jämlikheten i tillgänglig 
inkomst, energifattigdomen, 
jämställdheten och hälsokonsekvenserna 
hos de mest utsatta.

Or. en

Ändringsförslag 886
Sylwia Spurek

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

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

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999 och de 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som lämnats in i 
enlighet med förordning (EU) [XX] om 
fastställande av regler om stöd för de 
strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, är 
förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 varvid målet är 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
ska fastställas enligt vad som avses i 
artikel 3.1. Om utvecklingsbanan inte är 
tillgänglig ska bedömningen göras utifrån 
kriterierna i artikel 3.3 och klimatmålet 
för 2030.

Or. en

Ändringsförslag 887
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner, nationella 
långsiktiga strategier eller lägesrapporter 
som lämnats in i enlighet med förordning 
(EU) 2018/1999 och de strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som lämnats in i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) XXXX/XXXX 
[2018/0216(COD)]), är förenliga där det är 
relevant med uppnåendet av det mål för 
2030 som anges i artikel 2.3 och artikel 
2.3a och det klimatneutralitetsmål som 
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anges i artikel 2.1 varvid målet är uttryckt 
genom den utvecklingsbana som avses i 
artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 888
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, och de 
regionala planerna för en rättvis 
omställning som utarbetats i enlighet med 
förordning …/…1a [förordning om 
inrättande av Fonden för en rättvis 
omställning, 2020/0006(COD)], är 
förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 varvid målet är 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1.

_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) …/… av den ... om 
inrättande av Fonden för en rättvis 
omställning (EUT L ...).

Or. en

Ändringsförslag 889
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, och de 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som lämnats in i 
enlighet med förordning (EU) [XX] om 
fastställande av regler om stöd för de 
strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, är 
förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av de mål som anges i artikel 
2.1 och i linje med den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 890
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) De nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, efter vad 
som är relevant för uppnåendet av 
anpassning till klimatförändringarna eller 
en ny mekanism för bedömning av 
nationella åtgärder som har antagits 
under en omjustering av förordning (EU) 
2018/1999. Om det inte finns nya 
riktlinjer från Europeiska rådet ska 
förordning (EU) 2018/1999 fortsätta att 
gälla oförändrad.

Or. en
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Ändringsförslag 891
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 
förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av minskade 
växthusgasutsläpp och förbättringen av 
naturliga sänkor till 2030 och av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 varvid målet är uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 892
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Christian Doleschal, Alexander Bernhuber, Peter Liese, Esther de Lange, 
Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 893
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 894
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 895
Antoni Comín i Oliveres

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 896
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 897
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner, nationella 
långsiktiga planer eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 
förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av de mål som anges i artikel 2 
varvid målet är uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 898
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 
förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av unionens klimatmål som 
anges i artikel 2 varvid målet är uttryckt 
genom den utvecklingsbana som avses i 
artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 899
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
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Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 900
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4.

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4 och de olika yttre faktorer som 
påverkar framstegen i medlemsstaterna, 
däribland tillstånd av force majeure.

Or. en

Ändringsförslag 901
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4.

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
betydande och adekvata framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4.

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga och 
ändamålsenliga för att säkerställa framsteg 
med klimatanpassningen enligt artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 903
Antoni Comín i Oliveres

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4.

(b) Om de relevanta nationella och 
regionala åtgärderna är lämpliga för att 
säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 904
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Leila Chaibi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om de nationella åtgärderna för 
att minska växthusgasutsläpp från 
jordbruk och för bindning av koldioxid på 
jordbruksmark, införda genom de 
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strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som lämnats in i 
enlighet med förordning (EU) [XX] om 
fastställande av regler om stöd för de 
strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, är 
förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 905
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
att offentliga och privata finansflöden är 
förenliga med en väg i riktning mot ett 
klimatneutralt och motståndskraftigt 
samhälle, så som avses i artikel 4a.

Or. en

Ändringsförslag 906
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om de nationella åtgärderna är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
en rättvis omställning.

Or. en
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Ändringsförslag 907
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om de nationella åtgärderna är 
lämpliga för att säkerställa framsteg i 
kampen mot energifattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 908
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna 
slutsatserna av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, 
tillsammans med rapporten om tillståndet 
i energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med 
artikel 35 i förordning (EU) 2018/1999.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 909
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Leila Chaibi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna slutsatserna 
av den bedömningen till 

Kommissionen ska överlämna slutsatserna 
av den bedömningen till 
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Europaparlamentet och rådet, tillsammans 
med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999.

Europaparlamentet och rådet, tillsammans 
med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999 och under 
det relevanta året tillsammans med 
prestationsbedömningen som krävs enligt 
artikel 128 i förordning EU [XX] om 
fastställande av regler om stöd för de 
strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 910
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna slutsatserna 
av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, tillsammans 
med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen ska överlämna slutsatserna 
av den bedömningen och 
medlemsstaternas kommentarer till den 
till Europaparlamentet och rådet, 
tillsammans med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 911
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna slutsatserna 
av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, tillsammans 

Kommissionen ska offentliggöra och 
överlämna den bedömningen och dess 
slutsatser till Europaparlamentet och rådet, 
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med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999.

tillsammans med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 912
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På denna grund ska kommissionen vart 
tredje år bedöma om unionen är på rätt 
spår för att uppfylla sina mål att minska 
utsläppen med 60 % till 2030 eller om det 
behövs starkare åtgärder, däribland EU-
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Sedan covid-19-krisen lever vi i osäkra tider. Det finns för mycket osäkerhet under en 
femårsperiod, och därför är det nödvändigt att ha en framstegsrapport efter tre år, utöver 
slutsatsen vid den slutliga femårsbedömningen. Det bör ge en uppfattning om var EU står när 
det gäller dess klimatmål, och göra det möjligt att vid behov korrigera de åtgärder som vidtas 
i linje med utvecklingsbanan.

Ändringsförslag 913
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Irena Joveva

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 a. Senast den 30 juni 2021 ska 
medlemsstaterna utarbeta nationella 
strategier för att fasa ut stödet för fossila 
bränslen, däribland indirekta 
subventioner, kapacitetsmekanismer och 



PE652.555v01-00 492/601 AM\1206394SV.docx

SV

åtskillnad mellan arbetet mot 
energifattigdom och subventioner till 
fossila bränslen.

Or. en

Motivering

Om vi ska fasa ut fossila bränslen är det nödvändigt att analysera alla former av 
subventioner och stödmekanismer för fossila energikällor, däribland indirekta former, och att 
föreslå en strategi för deras konceptuella avslutande. Ett så komplicerat område måste 
underbyggas av en analys-, uppgifts- och styrningsram.

Ändringsförslag 914
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får 
den utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de framsteg som 
görs av varje medlemsstat och de 
gemensamma och individuella framsteg 
som bedömts i enlighet med artikel 5.1, 
finner att en medlemsstats åtgärder inte är 
förenliga med unionens 
klimatneutralitetsmål, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, 
när utvecklingsbanan väl är fastställd, 
eller inte är tillräckliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4, ska den utfärda 
rekommendationer till den medlemsstaten. 
Kommissionen ska göra sådana 
rekommendationer allmänt tillgängliga 
samtidigt som den utfärdar 
rekommendationerna.

Or. en

Ändringsförslag 916
Antoni Comín i Oliveres

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att åtgärder som antagits 
av medlemsstater, och även av regioner 
med befogenhet att stifta lagar om 
klimatförändrings- och miljöpolitik, inte 
är förenliga med målet, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, 
eller inte är tillräckliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4, får den utfärda 
rekommendationer till den medlemsstaten. 
Kommissionen ska göra sådana 
rekommendationer allmänt tillgängliga.
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Or. en

Ändringsförslag 917
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
och individuella framsteg som bedömts i 
enlighet med artikel 5.1, finner att en 
medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med unionens klimatneutralitetsmål, 
uttryckt genom den utvecklingsbana och de 
kriterier som avses i artikel 3, när 
utvecklingsbanan väl är fastställd, eller 
inte är tillräckliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4, ska den utfärda 
rekommendationer till den medlemsstaten. 
Kommissionen ska göra sådana 
rekommendationer allmänt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 918
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
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utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

att unionsåtgärderna har lett till förlust av 
konkurrenskraft och arbetstillfällen i 
vissa sektorer, får den utfärda 
rekommendationer till den medlemsstaten. 
Kommissionen ska göra sådana 
rekommendationer allmänt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 919
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, ska 
den utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga samtidigt som den utfärdar 
rekommendationerna.

Or. en

Ändringsförslag 920
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 2. Om kommissionen, efter att 
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vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den respektive 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, 
eller inte är tillräckliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4, får den utfärda 
rekommendationer till den medlemsstaten 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen. Kommissionen ska 
göra sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

Or. it

Ändringsförslag 921
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
och individuella framsteg som bedömts i 
enlighet med artikel 5.1, finner att en 
medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatmålen för unionen som anges i 
artikel 2, eller inte är tillräckliga för att 
säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4 eller 
med finansflödena enligt artikel 4a, ska 
den utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 922
Radan Kanev
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder är dåligt underbyggda eller inte 
är förenliga med målet, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, 
eller inte är tillräckliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4, får den utfärda 
rekommendationer till den respektive 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 923
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de individuella 
och gemensamma framsteg som bedömts i 
enlighet med artikel 5.1, finner att en 
medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med målet, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, 
eller inte är tillräckliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4, ska den utfärda 
rekommendationer till den medlemsstaten. 
Kommissionen ska göra sådana 
rekommendationer allmänt tillgängliga.

Or. en
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Ändringsförslag 924
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de framsteg som 
bedömts i enlighet med artikel 5.1, finner 
att en medlemsstats åtgärder inte är 
förenliga med målen, uttryckta genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, 
eller inte är tillräckliga för att säkerställa 
betydande och adekvata framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, ska 
den utfärda ett bindande beslut till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana beslut allmänt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 925
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, ska 
den utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg och framsteg på 
medlemsstatsnivå som bedömts i enlighet 
med artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet eller inte är 
tillräckliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 927
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet som anges i artikel 
2.1 eller inte är tillräckliga för att 
säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
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sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 928
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin Hojsík, 
Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska använda denna 
bedömning för att främja utbyte av bästa 
praxis och för att identifiera åtgärder för 
att bidra till att uppnå målen i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 929
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en rekommendation har 
utfärdats i enlighet med punkt 2 ska 
följande principer gälla:

utgår

a) Den berörda medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till 
rekommendationen i en anda av 
solidaritet mellan medlemsstaterna och 
unionen och mellan medlemsstaterna.
b) Året efter det år då rekommendationen 
utfärdades ska den berörda 
medlemsstaten i sin första lägesrapport 
som lämnas in i enlighet med artikel 17 i 
förordning (EU) 2018/1999 redogöra för 
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hur den har tagit vederbörlig hänsyn till 
rekommendationen. Om den berörda 
medlemsstaten beslutar att inte följa en 
rekommendation eller en väsentlig del av 
den ska denna medlemsstat lämna en 
motivering till kommissionen.
c) Rekommendationerna bör utgöra ett 
komplement till de senaste landsspecifika 
rekommendationer som utfärdats inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen.

Or. it

Ändringsförslag 930
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en rekommendation har 
utfärdats i enlighet med punkt 2 ska 
följande principer gälla:

utgår

(a) Den berörda medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till 
rekommendationen i en anda av 
solidaritet mellan medlemsstaterna och 
unionen och mellan medlemsstaterna.
(b) Året efter det år då rekommendationen 
utfärdades ska den berörda 
medlemsstaten i sin första lägesrapport 
som lämnas in i enlighet med artikel 17 i 
förordning (EU) 2018/1999 redogöra för 
hur den har tagit vederbörlig hänsyn till 
rekommendationen. Om den berörda 
medlemsstaten beslutar att inte följa en 
rekommendation eller en väsentlig del av 
den ska denna medlemsstat lämna en 
motivering till kommissionen.
(c) Rekommendationerna bör utgöra ett 
komplement till de senaste landspecifika 
rekommendationer som utfärdats inom 
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ramen för den europeiska 
planeringsterminen.

Or. en

Ändringsförslag 931
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den berörda medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till rekommendationen 
i en anda av solidaritet mellan 
medlemsstaterna och unionen och mellan 
medlemsstaterna.

(a) Den berörda medlemsstaten ska, 
senast sex månader efter att ha antagit 
rekommendationen, meddela 
kommissionen vilka åtgärder den tänker 
vidta för att ta vederbörlig hänsyn till 
rekommendationen i en anda av solidaritet 
mellan medlemsstaterna och unionen och 
mellan medlemsstaterna och i enlighet 
med principen om lojalt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 932
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den berörda medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till rekommendationen 
i en anda av solidaritet mellan 
medlemsstaterna och unionen och mellan 
medlemsstaterna.

(a) Den berörda medlemsstaten ska, 
senast sex månader efter att ha tagit emot 
rekommendationen, meddela 
kommissionen vilka åtgärder den tänker 
vidta för att ta vederbörlig hänsyn till 
rekommendationen i en anda av solidaritet 
mellan medlemsstaterna och unionen och 
mellan medlemsstaterna.

Or. en



AM\1206394SV.docx 503/601 PE652.555v01-00

SV

Ändringsförslag 933
Antoni Comín i Oliveres

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den berörda medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till rekommendationen 
i en anda av solidaritet mellan 
medlemsstaterna och unionen och mellan 
medlemsstaterna.

(a) Den berörda medlemsstaten, liksom 
de regioner som har befogenhet att stifta 
lagar om klimatförändrings- och 
miljöpolitik, ska ta vederbörlig hänsyn till 
rekommendationen i en anda av solidaritet 
mellan medlemsstaterna och unionen och 
mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 934
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den berörda medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till rekommendationen 
i en anda av solidaritet mellan 
medlemsstaterna och unionen och mellan 
medlemsstaterna.

(a) Den berörda medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till rekommendationen 
i en anda av solidaritet mellan 
medlemsstaterna och unionen och mellan 
medlemsstaterna, såvida inte de senare 
har vederbörligen motiverade 
invändningar mot utkastet till 
rekommendation.

Or. en

Ändringsförslag 935
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(a) Den berörda medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till 
rekommendationen i en anda av 
solidaritet mellan medlemsstaterna och 
unionen och mellan medlemsstaterna.

(a) Inom sex månader från att beslutet 
mottagits ska den berörda medlemsstaten 
meddela kommissionen vilka åtgärder den 
tänker vidta för att genomföra beslutet.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna är skyldiga att nå målen nationellt, och detta är alltså ”beslut” som 
medlemsstaterna måste genomföra, inte bara gällande målet på EU-nivå.

Ändringsförslag 936
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Kommissionen ska tillsammans 
med rekommendationen tillhandahålla 
idéer till lösningar som där det är lämpligt 
skulle kunna innefatta möjligt ytterligare 
tekniskt, innovationsrelaterat, 
kunskapsmässigt, finansiellt eller annat 
stöd som behövs, däribland genom 
närmare samarbete med andra 
medlemsstater, i enlighet med de klyftor 
som konstateras.

Or. en

Ändringsförslag 937
Antoni Comín i Oliveres

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten i sin första 

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten, och även de 
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lägesrapport som lämnas in i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 
redogöra för hur den har tagit vederbörlig 
hänsyn till rekommendationen. Om den 
berörda medlemsstaten beslutar att inte 
följa en rekommendation eller en väsentlig 
del av den ska denna medlemsstat lämna en 
motivering till kommissionen.

regioner som har befogenhet att stifta 
lagar om klimatförändrings- och 
miljöpolitik, i sin första lägesrapport som 
lämnas in i enlighet med artikel 17 i 
förordning (EU) 2018/1999 redogöra för 
hur den har tagit vederbörlig hänsyn till 
rekommendationen. Om den berörda 
medlemsstaten eller regionerna med 
klimatförändringsrelaterade befogenheter 
beslutar att inte följa en rekommendation 
eller en väsentlig del av den ska denna 
medlemsstat lämna en motivering till 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 938
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Martin Hojsík

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten i sin första 
lägesrapport som lämnas in i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 
redogöra för hur den har tagit vederbörlig 
hänsyn till rekommendationen. Om den 
berörda medlemsstaten beslutar att inte 
följa en rekommendation eller en 
väsentlig del av den ska denna 
medlemsstat lämna en motivering till 
kommissionen.

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten i sin första 
lägesrapport som lämnas in i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 
redogöra för hur den har tagit vederbörlig 
hänsyn till rekommendationen och vilka 
åtgärder den vidtagit utifrån denna.

Or. en

Ändringsförslag 939
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten i sin första 
lägesrapport som lämnas in i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 
redogöra för hur den har tagit vederbörlig 
hänsyn till rekommendationen. Om den 
berörda medlemsstaten beslutar att inte 
följa en rekommendation eller en 
väsentlig del av den ska denna 
medlemsstat lämna en motivering till 
kommissionen.

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten i sin första 
lägesrapport som lämnas in i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 
redogöra för hur den har tagit vederbörlig 
hänsyn till rekommendationen och vilka 
åtgärder den vidtagit utifrån denna.

Or. en

Ändringsförslag 940
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten i sin första 
lägesrapport som lämnas in i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 
redogöra för hur den har tagit vederbörlig 
hänsyn till rekommendationen. Om den 
berörda medlemsstaten beslutar att inte 
följa en rekommendation eller en 
väsentlig del av den ska denna 
medlemsstat lämna en motivering till 
kommissionen.

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten i sin första 
lägesrapport som lämnas in i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 
redogöra för vilka åtgärder den har 
vidtagit och de bedömningar den har 
utfört för att genomföra beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 941
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten i sin första 
lägesrapport som lämnas in i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 
redogöra för hur den har tagit vederbörlig 
hänsyn till rekommendationen. Om den 
berörda medlemsstaten beslutar att inte 
följa en rekommendation eller en 
väsentlig del av den ska denna 
medlemsstat lämna en motivering till 
kommissionen.

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten i sin första 
lägesrapport som lämnas in i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 
redogöra för hur den har tagit vederbörlig 
hänsyn till rekommendationen och för de 
tillhörande ändringar den har gjort i sin 
nationella lagstiftning i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 942
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten i sin första 
lägesrapport som lämnas in i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 
redogöra för hur den har tagit vederbörlig 
hänsyn till rekommendationen. Om den 
berörda medlemsstaten beslutar att inte 
följa en rekommendation eller en 
väsentlig del av den ska denna 
medlemsstat lämna en motivering till 
kommissionen.

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten i sin första 
lägesrapport som lämnas in i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 
redogöra för hur den har tagit vederbörlig 
hänsyn till rekommendationen och hur de 
åtgärder den därefter har antagit 
säkerställer förenlighet med klimatmålen 
för unionen som anges i artikel 2.

Or. en

Ändringsförslag 943
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
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Artikel 6 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Rekommendationerna bör utgöra 
ett komplement till de senaste 
landspecifika rekommendationer som 
utfärdats inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 944
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om en medlemsstat inte fullgör 
sina skyldigheter enligt led a, inte tar 
vederbörlig hänsyn till de 
rekommendationer som anges i led c eller 
inte genomför den strategi och de 
åtgärder som antagits utifrån 
rekommendationen, ska kommissionen 
vidta lämpliga åtgärder i enlighet med 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 945
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om en medlemsstat inte uppfyller 
målen som definieras i artikel 2.1 och 
kommissionens rekommendationer i 
artikel 6.3, ska kommissionen vidta de 
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lämpliga åtgärder som är nödvändiga i 
enlighet med fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Kommissionen ska vidta de 
nödvändiga åtgärderna, däribland att 
införa sanktioner eller indraget finansiellt 
EU-stöd, när klimatneutralitetsmålet som 
anges i artikel 2.1 inte uppnås, i enlighet 
med fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 947
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast 2021 ska kommissionen 
utveckla en klimatindikator för att 
bedöma hur förenlig medlemsstaternas 
ekonomi- och budgetplan är till sin 
struktur med målen som anges i artikel 
2.1, artikel 2.3 och artikel 2.3a. 
Kommissionen ska använda den 
europeiska planeringsterminen för att 
förse medlemsstaterna med årlig 
kommunikation så de kan rätta strukturen 
i sin ekonomi- och budgetplan efter målen 
som anges i artikel 2.1, artikel 2.3 och 
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artikel 2.3a. Kommissionen ska använda 
de kriterier som fastställs i [förordningen 
om inrättande av en ram för främjande av 
hållbara investeringar] för att utföra 
bedömningen som nämns i denna punkt. 
I sin kommunikation ska kommissionen 
för varje medlemsstat avslöja vilken del i 
ekonomi- och budgetplanen som 
överensstämmer med taxonomin och i 
vilken kategori.

Or. en

Ändringsförslag 948
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Inom tre månader från att den 
första framstegsrapporten som avses i led 
b i punkt 3 har lämnats in, ska 
kommissionen bedöma om de åtgärder 
som antagits av den berörda 
medlemsstaten tillräckligt bemöter de 
orosmoment som lyfts i 
rekommendationen. Den bedömningen 
och dess resultat ska offentliggöras vid 
tillfället för antagandet. När 
kommissionen utifrån denna bedömning 
konstaterar att den berörda 
medlemsstaten inte har uppfyllt sina 
skyldigheter, ska kommissionen vidta 
nödvändiga åtgärder i enlighet med 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 949
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När en rekommendation utfärdas 
till en medlemsstat enligt punkt 2 och den 
medlemsstaten inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt punkt 3, däribland när 
den inte ändrar de relevanta 
bestämmelserna i sin nationella 
lagstiftning så att vederbörlig hänsyn tas 
till rekommendationen, ska kommissionen 
vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 950
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en medlemsstat inte fullgör 
skyldigheterna enligt punkt 3 eller inte 
genomför åtgärderna enligt 
kommissionens rekommendation ska 
kommissionen vidta nödvändiga åtgärder 
i enlighet med fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 951
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 6, punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Senast den 30 juni 2021 ska 
medlemsstaterna utarbeta nationella 
strategier för att senast 2025 fasa ut allt 
direkt och indirekt stöd till fossila 
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bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 952
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de nationella åtgärder som 
avses i artikel 6.1 a ska kommissionen 
grunda sin bedömning enligt artiklarna 5 
och 6 på minst följande:

1. Utöver de nationella åtgärder som 
avses i artikel 6, och fram till dess att 
förordning (EU) 2018/1999 har antagits 
enligt vad som avses ovan, ska 
kommissionen grunda sin bedömning 
enligt artiklarna 5 och 6 på minst följande:

Or. en

Ändringsförslag 953
Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Rapporter från Europeiska 
miljöbyrån.

b) Rapporter från Europeiska 
miljöbyrån, gemensamma 
forskningscentrumet och högnivågruppen 
av vetenskapliga rådgivare inom 
mekanismen för vetenskaplig rådgivning.

Or. es

Ändringsförslag 954
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
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Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Rapporter från Europeiska 
miljöbyrån.

(b) Rapporter från Europeiska 
miljöbyrån och det gemensamma 
forskningscentrumet (JRC).

Or. en

Ändringsförslag 955
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Europeisk statistik och data, 
inklusive uppgifter om förluster från 
skadliga klimateffekter, om detta finns. and

(c) Europeisk statistik och data, 
inklusive uppgifter om förluster från 
skadliga klimateffekter och uppskattade 
kostnader för uteblivna åtgärder eller 
försenade åtgärder, om detta finns. and

Or. en

Ändringsförslag 956
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Europeisk statistik och data, 
inklusive uppgifter om förluster från 
skadliga klimateffekter, om detta finns. 
and

(c) Europeisk och global statistik och 
data, inklusive uppgifter om hur de största 
utsläpparna presterat och om förluster 
från skadliga klimateffekter, om detta 
finns.

Or. en

Ändringsförslag 957
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Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Europeisk statistik och data, 
inklusive uppgifter om förluster från 
skadliga klimateffekter, om detta finns. and

(c) Europeisk statistik och data, 
inklusive uppgifter om miljöförluster och 
förtida dödsfall p.g.a. skadliga 
klimateffekter, om detta finns. and

Or. en

Ändringsförslag 958
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Europeisk statistik och data, 
inklusive uppgifter om förluster från 
skadliga klimateffekter, om detta finns. and

(c) Europeisk statistik och data, 
inklusive uppgifter om observerade och 
uppskattade förluster från skadliga 
klimateffekter, om detta finns. and

Or. en

Ändringsförslag 959
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, däribland de senaste rapporterna 
från IPCC. e

d) Bästa tillgängliga och senaste 
vetenskapliga bevis, liksom de senaste 
rapporterna från IPCC, med undantag av 
de modeller som baseras på scenario 
RCP8.5 eller ett värre scenario. e
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Or. it

Ändringsförslag 960
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, däribland de senaste rapporterna från 
IPCC. and

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, däribland de senaste rapporterna från 
IPCC och en omfattande socioekonomisk 
och sektorsspecifik 
konsekvensbedömning. and

Or. en

Ändringsförslag 961
Mairead McGuinness, Christian Doleschal, Norbert Lins, Pernille Weiss, Franc Bogovič, 
Roberta Metsola, Jessica Polfjärd, Hildegard Bentele, Dolors Montserrat, 
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, däribland de senaste rapporterna från 
IPCC. and

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, däribland de senaste rapporterna från 
IPCC och nationella 
klimatrådgivningsorgan. and

Or. en

Ändringsförslag 962
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga (d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
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bevis, däribland de senaste rapporterna från 
IPCC. and

bevis, däribland de senaste rapporterna från 
IPCC, Unep, IPBES och ECCC. and

Or. en

Ändringsförslag 963
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, däribland de senaste rapporterna från 
IPCC. and

(d) Bästa tillgängliga och uppdaterade 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC. and

Or. en

Ändringsförslag 964
Agnès Evren

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga uppgifter, däribland de 
senaste rapporterna från IPCC.

(d) bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga uppgifter, däribland de 
senaste rapporterna från IPCC och IPBES.

Or. fr

Ändringsförslag 965
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga (d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
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bevis, däribland de senaste rapporterna från 
IPCC. and

bevis, däribland de senaste rapporterna från 
IPCC och IPBES. and

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, däribland de senaste rapporterna från 
IPCC. and

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, däribland de senaste rapporterna från 
IPCC och IPBES. and

Or. en

Ändringsförslag 967
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, däribland de senaste rapporterna från 
IPCC. and

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, däribland de senaste rapporterna från 
IPCC och IPBES. and

Or. en

Ändringsförslag 968
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, däribland de senaste rapporterna 
från IPCC. and

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis. and

Or. en

Ändringsförslag 969
Rob Rooken

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, däribland de senaste rapporterna 
från IPCC. and

(d) Senaste, uppdaterade och 
oberoende vetenskapliga bevis.

Or. en

Ändringsförslag 970
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Kompletterande information om 
miljömässigt hållbara investeringar från 
unionen och medlemsstaterna, bland 
annat om investeringar som 
överensstämmer med förordning (EU) 
2020/... [taxonomiförordningen] när 
sådan information finns tillgänglig.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 971
Antoni Comín i Oliveres
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Kompletterande information om 
miljömässigt hållbara investeringar från 
unionen och medlemsstaterna, bland annat 
om investeringar som överensstämmer med 
förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information finns tillgänglig.

(e) Kompletterande information om 
miljömässigt hållbara investeringar från 
unionen, medlemsstaterna och regioner 
med befogenhet att lagstifta om 
klimatförändrings- och miljöpolitik, bland 
annat om investeringar som 
överensstämmer med förordning (EU) 
2020/... [taxonomiförordningen] när sådan 
information finns tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 972
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Kompletterande information om 
miljömässigt hållbara investeringar från 
unionen och medlemsstaterna, bland annat 
om investeringar som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information finns tillgänglig.

(e) Kompletterande information om 
miljömässigt hållbara investeringar från 
unionen och medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 973
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(ea) Nära samarbete med 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 974
Pernille Weiss

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 a. Kommissionen ska stödja 
medlemsstaternas insatser i nationella 
klimatrådgivningsorgan och underlätta ett 
”europeiskt klimatrådgivningsforum” på 
EU-nivå. Kommissionen ska föreslå en 
ram som underlättar en sådan struktur 
och insisterar på att det behövs ett starkt 
mellanstatligt arbetssätt kopplat till 
Europeiska unionens råd. Kommissionen 
ska säkerställa att ett europeiskt 
klimatrådgivningsforum kommer att 
underlätta kvalificerade bidrag till 
beslutsfattandeprocesserna i unionen som 
inte bara utgörs av rekommendationer om 
koldioxidminskningar utan också 
ekonomiska rekommendationer för att 
säkerställa unionens konkurrenskraft och 
att unionen kan få tredjeländer att minska 
sina koldioxidutsläpp på global nivå.

Or. en

Ändringsförslag 975
Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europeiska miljöbyrån ska bistå 
kommissionen i arbetet med den 

2. Europeiska miljöbyrån, 
gemensamma forskningscentrumet och 
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bedömning som avses i artiklarna 5 och 6, i 
enlighet med sitt årliga arbetsprogram.

högnivågruppen av vetenskapliga 
rådgivare inom mekanismen för 
vetenskaplig rådgivning ska bistå 
kommissionen i arbetet med den 
bedömning som avses i artiklarna 5 och 6, 
i enlighet med sitt arbetsprogram.

Or. es

Ändringsförslag 976
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europeiska miljöbyrån ska bistå 
kommissionen i arbetet med den 
bedömning som avses i artiklarna 5 och 6, 
i enlighet med sitt årliga arbetsprogram.

2. Europeiska miljöbyrån ska bistå 
kommissionen i arbetet med den 
bedömning som avses i artiklarna 5 och 6, 
i enlighet med sitt årliga arbetsprogram. 
Europeiska miljöbyrån ska i enlighet med 
detta få en större budget och mer 
personal.

Or. en

Ändringsförslag 977
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Senast i juni 2021 ska 
kommissionen anta en uppdaterad 
spårningsmetod för att övervaka och 
rapportera trender gällande kapitalflöden 
i riktning mot hållbara investeringar 
enligt Europaparlamentets och rådets 
taxonomiförordning (EU) 2020 /… 
[taxonomiförordningen]1a.
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_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/… av den … om 
inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar och om ändring av 
förordning (EU) 2019/2088 (EUT L …). 

Or. en

Ändringsförslag 978
Antoni Comín i Oliveres

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 a
Europeiska unionens nätverk för 

klimatförändringar
1. Senast den 31 december 2021 ska 
kommissionen inrätta Europeiska 
unionens nätverk för klimatförändringar 
(EUnCC), en oberoende vetenskaplig 
rådgivningspanel för klimatförändringar 
bestående av forskare som valts ut för sin 
sakkunskap inom klimatförändringar och 
föreslås av regioner, koalitioner av 
regioner eller lokala organ.
2. Kommissionen ska se till att EUnCC:s 
ledningsstruktur garanterar dess 
vetenskapliga autonomi, även gentemot 
unionens och regionernas institutioner.
3. Det aktuella utskottet i 
Europaparlamentet ska utfärda ett 
yttrande beträffande varje utnämnande 
till EUnCC, uteslutande baserat på att 
EUnCC:s ledamöter ska vara 
vetenskapligt oberoende.
4. EUnCC ska övervaka minskningen av 
utsläppen av växthusgaser i unionen, 
medlemsstaterna och regionerna, med 
beaktande av unionens koldioxidbudget 
som föreskrivs i artikel 3.
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5. EUnCC ska bedöma om åtgärder och 
framsteg som görs är förenliga med att 
uppnå klimatneutralitet senast år 2050.
6. EUnCC ska årligen rapportera sina 
iakttagelser enligt punkt 3 till 
kommissionen och aktuellt utskott i 
Europaparlamentet. EUnCC ska 
garantera fullständig öppenhet för 
allmänheten och göra sin information 
tillgänglig på alla medlemsstaternas 
officiella språk.

Or. en

Ändringsförslag 979
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 a
Unionsstöd

1. Unionen ska tillhandahålla ekonomiskt 
stöd för uppnåendet av klimatneutralitet i 
unionen senast år 2050.
2. Unionsstödet ska tillhandahållas 
genom unionens fleråriga ekonomiska 
ramar och genomföras enligt förordning 
(EU) …/…1a [förordningen om 
gemensamma bestämmelser, 
2018/0196(COD)], förordning (EU) 
.../…1b [förordningen om inrättande av 
Fonden för en rättvis omställning, 
2020/0006(COD)] och andra rättsakter 
som genomför unionens budget. 
3. Kommissionen ska, som en del i den 
bedömning av gemensamma framsteg 
som görs av alla medlemsstater som anges 
i artikel 5.1 och i nationella åtgärder som 
anges i artikel 6, bedöma hur 
ändamålsenligt genomförandet av 
unionsstödet är för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet som anges i 



PE652.555v01-00 524/601 AM\1206394SV.docx

SV

artikel 2.1.
4. Den fördelning av unionsmedel mellan 
medlemsstaterna som avses i punkt 2, för 
att bemöta sociala, ekonomiska och 
miljörelaterade följder av omställningen 
till klimatneutralitet, ska bygga på och 
villkoras mot medlemsstaternas förmåga 
att använda denna finansiering 
ändamålsenligt.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning .../... om gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden 
samt Europeiska havs- och fiskerifonden, 
och om finansiella regler för dessa fonder 
och för Asyl- och migrationsfonden, 
Fonden för inre säkerhet samt 
instrumentet för gränsförvaltning och 
visering (EUT L).
1b Europaparlamentets och rådets 
förordning .../... om inrättande av Fonden 
för en rättvis omställning (EUT L ...).

Or. en

Ändringsförslag 980
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Jessica Polfjärd, Norbert Lins, Pernille Weiss, 
Franc Bogovič, Christian Doleschal, Hildegard Bentele, Esther de Lange, 
Dolors Montserrat

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 a
Medlemsstaternas 

klimatrådgivningsorgan och det 
europeiska klimatrådgivningsforumet

1. Senast den 1 januari 2022 ska 
medlemsstaterna inrätta ett nationellt 
klimatrådgivningsorgan inom sitt 
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territorium.
2. Senast den 1 januari 2025 ska 
kommissionen, i samarbete med 
nationella klimatrådgivningsorgan, 
upprätta ett europeiskt 
klimatrådgivningsforum (”forumet”) som 
ska ge oberoende vetenskaplig rådgivning 
till unionen och EEA.
3. Beroende på ämnesområdet ska en 
ledamot från varje nationellt 
klimatrådgivningsorgan delta i forumet.
4. Forumet ska rapportera årligen om 
minskning av växthusgasutsläpp och 
upptag av växthusgaser och 
unionsomfattande framsteg i riktning mot 
koldioxidneutralitetsmålet. Det ska också 
identifiera åtgärder och möjligheter att 
minska utsläpp och förbättra upptaget.
5. Alla forumets rapporter ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 981
Silvia Modig

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänhetens deltagande Allmänhetens deltagande, tillgång till 
rättslig prövning och öppenhet

Or. en

Ändringsförslag 982
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänhetens deltagande Allmänhetens deltagande, tillgång till 
rättslig prövning och öppenhet

Or. en

Ändringsförslag 983
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänhetens deltagande Allmänhetens deltagande och tillgång till 
rättslig prövning

Or. en

Ändringsförslag 984
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänhetens deltagande Allmänhetens deltagande och öppenhet

Or. en

Ändringsförslag 985
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 

Medlemsstaterna kan samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
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ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt 
samhälle. Kommissionen ska underlätta 
en inkluderande och tillgänglig process 
på alla nivåer, även nationellt, regionalt 
och lokalt och med arbetsmarknadens 
parter, medborgarna och det civila 
samhället, för utbyte av bästa praxis och 
för att identifiera åtgärder som bidrar till 
att målen i denna förordning uppnås. 
Dessutom får kommissionen använda sig 
av de klimat- och energidialoger på flera 
nivåer som inrättats av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 
2018/1999.

ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimattåligt samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 986
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
åtgärder som bidrar till att målen i denna 
förordning uppnås. Dessutom får 
kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger på flera nivåer som 
inrättats av medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället, däribland lokala och 
regionala styren, för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett socialt rättvist, klimatneutralt och 
klimattåligt samhälle. Det bör på EU-nivå 
[och nationell nivå] ges incitament till 
framsteg i riktning mot att alla delar av 
samhället antar kvantifierade klimatmål 
genom lämpliga aktiva åtgärder som 
uppmuntrar dem att mäta resultaten av 
sina insatser i termer av minskade 
växthusgasutsläpp. Kommissionen ska 
underlätta en inkluderande och tillgänglig 
process på alla nivåer, även nationellt, 
regionalt och lokalt och med 
arbetsmarknadens parter, medborgarna och 
det civila samhället, för utbyte av bästa 
praxis och för att identifiera åtgärder som 
bidrar till att målen i denna förordning 
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uppnås. Dessutom får kommissionen 
använda sig av de klimat- och 
energidialoger på flera nivåer som inrättats 
av medlemsstaterna i enlighet med artikel 
11 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 987
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta 
mot ett klimatneutralt och klimattåligt 
samhälle. Kommissionen ska underlätta 
en inkluderande och tillgänglig process 
på alla nivåer, även nationellt, regionalt 
och lokalt och med arbetsmarknadens 
parter, medborgarna och det civila 
samhället, för utbyte av bästa praxis och 
för att identifiera åtgärder som bidrar till att 
målen i denna förordning uppnås. 
Dessutom får kommissionen använda sig 
av de klimat- och energidialoger på flera 
nivåer som inrättats av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 
2018/1999.

Kommissionen ska, för utbyte av bästa 
praxis och för att identifiera åtgärder som 
bidrar till att målen i denna förordning 
uppnås, använda sig av de dialoger på flera 
nivåer för ett miljövänligt och klimattåligt 
samhälle som inrättats av medlemsstaterna 
i enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 
2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 988
Rob Rooken

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt 
samhälle. Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
åtgärder som bidrar till att målen i denna 
förordning uppnås. Dessutom får 
kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger på flera nivåer som 
inrättats av medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 11 i förordning (EU) 
2018/1999.

Medlemsstaterna uppmuntras att 
samverka med alla delar av samhället för 
att stärka deras ställning och möjligheter 
för att arbeta mot ett klimattåligt samhälle. 
Medlemsstaterna kan underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
oberoende sakkunniga, medborgarna och 
det civila samhället, för utbyte av bästa 
praxis och för att identifiera 
klimatanpassningsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 989
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
åtgärder som bidrar till att målen i denna 
förordning uppnås. Dessutom får 
kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger på flera nivåer som 
inrättats av medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett socialt rättvist, klimatneutralt och 
klimattåligt samhälle, bland annat genom 
den europeiska klimatpakt som avses i 
punkt 2. Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
åtgärder som bidrar till att målen i denna 
förordning uppnås. Dessutom får 
kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger på flera nivåer som 
inrättats av medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.
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Or. en

Ändringsförslag 990
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
åtgärder som bidrar till att målen i denna 
förordning uppnås. Dessutom får 
kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger på flera nivåer som 
inrättats av medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
ekonomiska partner, medborgarna, det 
civila samhället och sektors- och 
industrirepresentationen, för utbyte av 
bästa praxis och för att identifiera åtgärder 
som bidrar till att målen i denna förordning 
uppnås. Dessutom får kommissionen 
använda sig av de klimat- och 
energidialoger på flera nivåer som inrättats 
av medlemsstaterna i enlighet med artikel 
11 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 991
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
samverka med alla delar av samhället för 
att stärka deras ställning och möjligheter 
för att arbeta mot ett klimatneutralt och 
klimattåligt samhälle. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska underlätta en 
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nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
åtgärder som bidrar till att målen i denna 
förordning uppnås. Dessutom får 
kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger på flera nivåer som 
inrättats av medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.

inkluderande, tillgänglig och öppen 
process på alla nivåer, även nationellt, 
regionalt och lokalt och med 
arbetsmarknadens parter, medborgarna och 
det civila samhället, för utbyte av bästa 
praxis och för att identifiera åtgärder som 
bidrar till att målen i denna förordning 
uppnås. Dessutom får kommissionen 
använda sig av de klimat- och 
energidialoger på flera nivåer som inrättats 
av medlemsstaterna i enlighet med artikel 
11 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 992
Agnès Evren

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka sin 
ställning och sina möjligheter i arbetet mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationella, regionala och 
lokala och med arbetsmarknadens parter, 
medborgare och det civila samhället, för att 
utbyta god praxis och för att identifiera 
åtgärder som bidrar till att målen i denna 
förordning uppnås. Dessutom kan 
kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger som inrättats på flera 
nivåer av medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka sin 
ställning och sina möjligheter i arbetet mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationella, regionala och 
lokala och med arbetsmarknadens parter, 
medborgare, representanter för lokala 
myndigheter och det civila samhället, för 
att utbyta god praxis och för att identifiera 
åtgärder som bidrar till att målen i denna 
förordning uppnås. Dessutom kan 
kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger som inrättats på flera 
nivåer av medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. fr

Ändringsförslag 993
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
åtgärder som bidrar till att målen i denna 
förordning uppnås. Dessutom får 
kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger på flera nivåer som 
inrättats av medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, den 
akademiska världen, industrin, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
åtgärder och behov som bidrar till att 
målen i denna förordning uppnås. 
Dessutom får kommissionen använda sig 
av de klimat- och energidialoger på flera 
nivåer som inrättats av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 
2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 994
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
åtgärder som bidrar till att målen i denna 
förordning uppnås. Dessutom får 

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett ekonomiskt bärkraftigt, klimatneutralt 
och klimattåligt samhälle. Kommissionen 
ska underlätta en inkluderande och 
tillgänglig process på alla nivåer, även 
nationellt, regionalt och lokalt och med 
arbetsmarknadens parter, medborgarna och 
det civila samhället, för utbyte av bästa 
praxis och för att identifiera åtgärder som 
bidrar till att målen i denna förordning 
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kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger på flera nivåer som 
inrättats av medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.

uppnås. Dessutom får kommissionen 
använda sig av de klimat- och 
energidialoger på flera nivåer som inrättats 
av medlemsstaterna i enlighet med artikel 
11 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av den aktuella covid-19-pandemins negativa följder för den europeiska 
befolkningen, ekonomin och industrin, bör alla relevanta hänsynstaganden, åtgärder och 
instrument vara inriktade på att ge bästa möjliga stöd till den europeiska ekonomin och 
befolkningen, för att kunna uppnå den nödvändiga återhämtningen och omställningen till en 
koldioxidsnål ekonomi.

Ändringsförslag 995
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska kommissionen uppmuntra 
medlemsstaterna att först samråda med 
befolkningen genom folkomröstning eller 
likvärdiga juridiska instrument, enligt de 
respektive rättsordningarna, om de 
åtgärder och den tidsperiod som föreslås 
för uppnåendet av klimatneutralitet, för 
att säkerställa högsta möjliga nivå av 
demokratiskt ansvarsutkrävande.

Or. it

Ändringsförslag 996
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Kommissionen ska upprätta en europeisk 
klimatpakt i syfte att på ett öppet och 
samtalsinriktat sätt involvera medborgare, 
arbetsmarknadsparter och intressenter i 
utformningen av unionens klimatpolitik, 
främja dialog och spridning av 
vetenskapligt baserad information om 
klimatförändringarna och utbyta bästa 
praxis för hållbara livsstilar och 
klimatinitiativ. För att höja det offentliga 
deltagandet bör kommissionen säkerställa 
det fullständiga genomförandet av 
Århuskonventionen, i synnerhet dess 
bestämmelser om öppenhet, däribland 
offentligt deltagande, 
informationsspridning och tillgång till 
rättslig prövning. I detta avseende ska 
kommissionen offentliggöra alla 
bedömningar som innehåller 
miljöinformation på ett adekvat, lägligt 
och ändamålsenligt sätt som möjliggör 
bidrag från allmänheten där det är 
relevant.

Or. en

Ändringsförslag 997
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När de relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna antar och genomför 
politiska strategier som är relevanta för 
att uppnå målen i denna förordning, ska 
de agera för att skydda dessa politiska 
strategier från fossilbränsleindustrins 
kommersiella och andra slags 
egenintressen. I synnerhet ska de 
relevanta unionsinstitutionerna och 
medlemsstaterna begränsa samverkan 
med fossilbränsleindustrin eller industri 
som arbetar för att stärka dess intressen 
och säkerställa att det finns öppenhet och 
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ansvarsskyldighet i den samverkan som 
äger rum. Alla utbyten som de relevanta 
unionsinstitutionerna och 
medlemsstaterna ordnar med 
fossilbränsleindustrin eller dem som 
arbetar för att stärka dess intressen ska 
ses som information gällande utsläpp i 
miljön enligt artikel 6 i förordning (EG) 
nr 1367/2006.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet har utlyst ett klimat- och miljönödläge. Vi måste säkerställa att politiken 
utformas och genomförs för att bemöta detta nödläge endast med allmänintresset i åtanke. 
Därför bör det sättas in begränsningar av representationen av fossilbränsleindustrins 
intressen, på samma sätt som de begränsningar som antagits för tobaksindustrin. Detta 
ändringsförslag bygger på villkor som antagits av alla medlemsstaterna i samband med 
WHO:s ramkonvention om tobakskontroll.

Ändringsförslag 998
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid talan om ogiltigförklaring enligt 
artikel 263 i fördraget ska enskilda 
individer anses vara direkt och 
personligen berörda av
(a) den utvecklingsbana för att uppnå 
koldioxidneutralitet som antagits i 
enlighet med artikel 3 och därigenom ha 
rätt att bestrida lagenligheten hos någon 
rättsakt vid Europeiska unionens domstol,
(b) rättsakter som antagits av EU till följd 
av kommissionens översyn enligt artikel 
3.1 eller som svar på förslag från 
kommissionen enligt artikel 5.4.

Or. en
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Ändringsförslag 999
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen har åtagit sig att uppnå de mål 
som fastställs i artikel 2 på ett sätt som är 
helt förenligt med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 
1367/20061a och åtar sig därmed att fullt 
ut genomföra alla delar av 
Århuskonventionen. I enlighet med 
förordning (EG) nr 1367/2006 ska 
kommissionen offentliggöra alla 
bedömningar som innehåller 
miljöinformation på ett adekvat, lägligt 
och ändamålsenligt sätt som möjliggör 
bidrag från allmänheten där det är 
relevant.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 
september 2006 om tillämpning av 
bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på 
gemenskapens institutioner och organ 
(EUT L 264, 25.9.2006, s 13).

Or. en

Motivering

Denna förordning måste tolkas i ljuset av Århuskonventionen och upprätthålla tillgången till 
rättslig prövning i miljöfrågor.

Ändringsförslag 1000
Silvia Modig

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska upprätta en europeisk 
klimatpakt, i syfte att involvera personer, 
arbetsmarknadens parter och intressenter 
i utformningen av unionens klimatpolitik 
genom en process med samtalsinriktad 
demokrati. Klimatpakten ska också 
fungera som ett redskap för att utbyta 
vetenskapsgrundad information om 
klimatförändringarna och exempel på 
bästa praxis för hållbara livsstilar och 
klimatinitiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1001
Jytte Guteland

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska upprätta en europeisk 
klimatpakt i syfte att involvera 
medborgare, arbetsmarknadens parter 
och intressenter i utformningen av 
unionens klimatpolitik, främja dialog och 
spridning av vetenskapligt baserad 
information om klimatförändringarna 
och dess sociala aspekter och 
jämställdhetsaspekter, och utbyta bästa 
praxis för hållbara livsstilar och 
klimatinitiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1002
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska upprätta en europeisk 
klimatpakt i syfte att involvera 
medborgare, arbetsmarknadens parter 
och intressenter i utformningen av 
unionens klimatpolitik, främja dialog och 
spridning av vetenskapligt baserad 
information om klimatförändringarna 
och utbyta bästa praxis för hållbara 
livsstilar och klimatinitiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1003
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa, när de 
vidtar åtgärder för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet som fastställs i 
artikel 2.1, att det ges information till och 
hålls samråd med medborgarna, det civila 
samhället och arbetsmarknadens parter 
under hela lagstiftningsprocessen. I detta 
avseende ska medlemsstaterna arbeta på 
ett öppet sätt.

Or. en

Ändringsförslag 1004
Idoia Villanueva Ruiz, Silvia Modig, Manuel Bompard, Malin Björk

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-institutionerna och medlemsstaterna 
ska vara oberoende av alla 
lobbyistpåtryckningar och fördöma alla 
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former av grönmålning. De bör inte 
godkänna, stödja, bilda partnerskap med 
eller på något sätt delta i verksamheter i 
fossilbränsleindustrin som beskrivs som 
miljömässigt ansvarsfulla.

Or. en

Ändringsförslag 1005
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en medlemsstat inte uppfyller 
villkoren i en rekommendation som 
utfärdats av kommissionen enligt 
artikel 6.2, ska medlemsstaterna 
säkerställa att enskilda personer får 
tillgång till rättslig prövning på nationell 
nivå för att söka rättsmedel för denna 
uteblivna åtgärd i enlighet med kraven på 
rättslig prövning i Århuskonventionen.

Or. en

Ändringsförslag 1006
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
enskilda personer har tillgång till rättslig 
prövning på nationell nivå för att pröva 
medlemsstaters uteblivna åtgärder eller 
bristande framsteg gällande målen med 
denna förordning, i enlighet med kraven 
på tillgång till rättslig prövning i 
Århuskonventionen.
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Or. en

Motivering

Det enda sättet att säkerställa att mänskliga rättigheter upprätthålls och att medlemsstaterna 
är ordentligt ansvariga för att uppnå målen i denna förordning är genom att se till att 
enskilda personer av domstolarna anses ha talerätt och ses som direkt delaktiga i denna 
förordning och åtgärderna för att uppnå målen i den.

Ändringsförslag 1007
Idoia Villanueva Ruiz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
skydda sin miljöpolitik, som syftar till att 
minska utsläppen och gå i riktning mot 
koldioxidneutralitet, från 
fossilbränsleindustrins kommersiella 
intressen. Arbete ihop med dessa 
industrier, som bara får förekomma om 
det är nödvändigt, ska ske med öppenhet 
och ansvarsskyldighet.

Or. en

Ändringsförslag 1008
Idoia Villanueva Ruiz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
förbjuda alla former av annonsering, 
kampanjer och sponsring av fossila 
bränslen som främjar dessa produkter på 
något sätt som är falskt, missledande eller 
bedrägligt eller sannolikt ger ett felaktigt 
intryck beträffande dess egenskaper, 
miljökonsekvenser, effekter, risker eller 
utsläpp. De ska också kräva att 
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fossilbränsleindustrin, och de som arbetar 
för att stärka dess intressen, uppvisar för 
relevanta offentliga myndigheter 
kostnaderna för annonsering, kampanjer 
och sponsring som ännu inte förbjudits. 
Dessa siffror ska göras tillgängliga för 
allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 1009
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-institutionerna och medlemsstaterna 
ska samverka med representanter för 
företag som är aktiva i 
fossilbränslesektorn endast i den 
omfattning som är strikt nödvändig för att 
de ändamålsenligt ska kunna reglera 
fossilbränslesektorn och dess 
verksamheter. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska offentliggöra ett 
register över all skriftlig samverkan med 
representanter för fossilbränslesektorn 
och även säkerställa att sådan samverkan 
utförs med fullständig öppenhet, till 
exempel genom offentliga utfrågningar, 
offentliga meddelanden om samverkan 
och utlämning av fullständiga register 
över sådan samverkan till allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 1010
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid talan om ogiltigförklaring enligt 
artikel 263 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt ska enskilda 
individer anses vara direkt och 
personligen berörda av
(a) den utvecklingsbana som antagits i 
enlighet med artikel 3 och därigenom ha 
rätt att bestrida lagenligheten hos de 
delegerade akter som antagits enligt 
artikel 9 vid Europeiska unionens 
domstol,
(b) rättsakter som antagits av unionen till 
följd av kommissionens översyn enligt 
artikel 3.1 eller som svar på förslag från 
kommissionen enligt artikel 5.4.

Or. en

Motivering

Detta har inte att göra med någon ändring av fördragen utan med hur domstolarna korrekt 
ska tolka enskilda personers talerätt, då de naturligtvis är direkt berörda av dessa 
bestämmelser.

Ändringsförslag 1011
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att bemöta grönmålning och i 
slutändan stödja uppnåendet av målen 
som fastställs i denna förordning, ska 
kommissionen senast i juni 2021 lämna in 
ett lagstiftningsförslag till 
Europaparlamentet och rådet om att 
inrätta ett unionsomfattande förbud mot 
annonsering, sponsring eller annan 
kampanjverksamhet finansierad av 
företag som härleder större delen av sin 
inkomst från utvinning och 
tillhandahållande av fossila bränslen.
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Or. en

Ändringsförslag 1012
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla 
privata och offentliga bankers 
verksamhet, liksom försäkringsbolagens, 
är i enlighet med artiklarna 2 och 3. 
Medlemsstaterna ska också garantera 
fullständig öppenhet i denna verksamhet 
och offentliggöra all information.

Or. en

Ändringsförslag 1013
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 a
Skydd mot fossilbränsleindustrins 

intressen
1. I alla förberedande faser för att 
utforma och i genomförandet av 
målsättningarna och åtgärderna för att 
uppfylla målen i denna förordning, ska 
unionsinstitutionerna och 
medlemsstaterna agera för att skydda dem 
mot kommersiella och andra slags 
egenintressen, i synnerhet 
fossilbränsleindustrins.
2. När unionsinstitutionerna, 
medlemsstaterna och alla offentliga 
myndigheter har att göra med 
fossilbränsleindustrin eller organ som 
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arbetar för att stärka dess intressen, ska 
de iaktta så mycket öppenhet som möjligt, 
och ska bara samverka med 
fossilbränsleindustrin när och i den mån 
de anser det strikt nödvändigt för att 
ändamålsenligt kunna reglera den 
industrin och dess verksamhet.
3. När unionsinstitutionerna, 
medlemsstaterna eller offentliga 
myndigheter anser att samverkan med 
fossilbränsleindustrin är strikt nödvändig, 
ska de säkerställa att sådan samverkan 
utförs under så mycket öppenhet som 
möjligt och ska på förhand offentliggöra 
en lättillgänglig skriftlig motivering till 
samverkan. 
4. Unionsinstitutionerna, 
medlemsstaterna och de offentliga 
myndigheterna ska inte godkänna, stödja, 
bilda partnerskap med eller delta i någon 
verksamhet ihop med, eller verksamhet 
relaterad till, fossilbränsleindustrin.
5. Senast den 30 september 2021 ska 
medlemsstaterna ha förbjudit alla former 
av annonsering, kampanjer och sponsring 
som främjar fossilbränsleindustrin, deras 
produkter och deras tillhörande 
verksamhet.
6. Senast den 30 juni 2021 ska 
medlemsstaterna utarbeta nationella 
strategier för att fasa ut stödet till alla 
fossila bränslen, däribland indirekta 
subventioner och kapacitetsmekanismer, 
senast år 2025.

Or. en

Motivering

Vi måste ta itu med elefanten i rummet – fossilbränsleindustrin. Vi måste insistera på att 
denna lag och dess genomförande ska ha högsta okränkbarhet. Vi föreslår att det offentliga 
stödet till industrin och dess verksamhet utfasas, att det säkerställs öppenhet och kännedom 
bland allmänheten om nödvändig samverkan mellan offentliga myndigheter och industrin, 
samt att fossilbränsleindustrins annonsering stoppas.
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Ändringsförslag 1014
Petar Vitanov

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 a
Nätverk för nationella kontaktpersoner

1. Kommissionen ska inrätta ett nätverk 
för nationella kontaktpersoner, bestående 
av företrädare för alla medlemsstater 
(nationella kontaktpersoner). Varje 
medlemsstat ska utse en företrädare till 
nätverket för nationella kontaktpersoner. 
Nätverket för nationella kontaktpersoners 
möten kan hållas i olika 
expertkonstellationer. 
2. Nätverket för nationella 
kontaktpersoner ska särskilt underlätta 
informationsutbytet mellan kommissionen 
och medlemsstaterna och stödja 
kommissionen i dess arbete med att 
informera relevanta intressenter runtom i 
unionen om Enisas verksamhet, slutsatser 
och rekommendationer. 
3. De nationella kontaktpersonerna ska 
fungera som en kontaktpunkt på nationell 
nivå för att underlätta samarbetet mellan 
kommissionen och nationella experter 
inom ramen för genomförandet av alla 
åtgärder i riktning mot klimatneutralitet. 
4. De nationella kontaktpersonerna ska 
ha ett nära samarbete med sina respektive 
medlemsstaters företrädare för 
plattformen för en rättvis omställning, 
men själva nätverket för nationella 
kontaktpersoner ska inte utföra samma 
arbete som plattformen för en rättvis 
omställning eller andra unionsforum.

Or. en

Ändringsförslag 1015
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Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 a
Tillgång till rättslig prövning

1. När en medlemsstat inte uppfyller 
villkoren i en rekommendation som 
utfärdats av kommissionen enligt artikel 
6.2 i denna förordning, ska enskilda 
personer ha tillgång till rättslig prövning 
på nationell nivå för att söka rättsmedel 
för denna uteblivna åtgärd i enlighet med 
kraven på rättslig prövning i 
Århuskonventionen.
2. Vid talan om ogiltigförklaring enligt 
artikel 263 i EUF-fördraget ska enskilda 
personer anses vara direkt och 
personligen berörda av varje rättsakt från 
unionen eller medlemsstaterna i 
genomförandet av unionens klimatmål 
som anges i artikel 2 i denna förordning, 
eller av varje senare översyn av dessa 
enligt artikel 9a, om de är personligen och 
mycket drabbade av 
klimatförändringarnas effekter till följd 
av sådana akter eller underlåtenheten att 
anta dessa. De ska ha rätt att bestrida 
lagenligheten hos dessa akter eller 
underlåtenheten att anta dessa vid 
Europeiska unionens domstol.

Or. en

Ändringsförslag 1016
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 8 a
Tillgång till rättslig prövning

1. Vid talan om ogiltigförklaring enligt 
artikel 263 i fördraget ska enskilda 
individer anses vara direkt och 
personligen berörda av
(a) den utvecklingsbana för att uppnå 
koldioxidneutralitet som antagits i 
enlighet med artikel 3 och vid Europeiska 
unionens domstol,
(b) rättsakter som antagits av EU till följd 
av kommissionens översyn enligt artikel 
3.1 eller som svar på förslag från 
kommissionen enligt artikel 5.4,
2. När en medlemsstat inte uppfyller 
villkoren i en rekommendation som 
utfärdats av kommissionen enligt artikel 
6.2, ska medlemsstaterna säkerställa att 
enskilda personer får tillgång till rättslig 
prövning på nationell nivå för att söka 
rättsmedel för denna uteblivna åtgärd i 
enlighet med kraven på rättslig prövning i 
Århuskonventionen.

Or. en

Ändringsförslag 1017
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 3.1 ges till kommissionen 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.1 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
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den ….[Publikationsbyrån: dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1018
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 3.1 ges till kommissionen 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.1 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den ….[Publikationsbyrån: dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
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Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1019
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, 
Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 3.1 ges till kommissionen 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.1 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den ….[Publikationsbyrån: dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
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Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1020
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 3.1 ges till kommissionen 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.1 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den ….[Publikationsbyrån: dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
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beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1021
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 3.1 ges till kommissionen 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.1 ska ges till 
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kommissionen tills vidare från och med 
den ….[Publikationsbyrån: dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1022
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 3.1 ges till kommissionen 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.1 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den ….[Publikationsbyrån: dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
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förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1023
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 3.1 ges till kommissionen 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.1 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den ….[Publikationsbyrån: dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
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Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1024
Edina Tóth, András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 3.1 ges till kommissionen 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.1 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den ….[Publikationsbyrån: dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
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beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 3.1 ges till kommissionen 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.1 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den ….[Publikationsbyrån: dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1026
Agnès Evren
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Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
som tilldelats kommissionen enligt artikel 
3.1 utgör föremål för villkoren som anges 
i denna artikel.
2. Befogenheten att anta delegerade akter 
som avses enligt artikel 3.1 tilldelas 
kommissionen tills vidare från och med 
den […]. dagen för denna förordnings 
ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter offentliggörandet i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare datum som anges i 
nämnda beslutet. Det påverkar inte 
giltigheten för delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan en delegerad akt antas ska 
kommissionen samråda med experter som 
utsetts av varje medlemsstat i enlighet 
med fastställda principer i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt informera 
om denna till Europaparlamentet och 
rådet.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
Europaparlamentet eller rådet inte har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom två månader från den dag då 
akten delgavs Europaparlamentet och 
rådet, eller om både Europaparlamentet 
och rådet, före utgången av den perioden, 
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har underrättat kommissionen om att de 
inte har för avsikt att lämna några 
invändningar. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. fr

Ändringsförslag 1027
Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 3.1 ges till kommissionen 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.1 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den ….[Publikationsbyrån: dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
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2016 om bättre lagstiftning.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. es

Ändringsförslag 1028
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 3.1 ges till kommissionen 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 2.2 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den ….[Publikationsbyrån: dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
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att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. it

Ändringsförslag 1029
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9 Utövande av delegeringen 9 Principer för delegeringen

Or. en
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Ändringsförslag 1030
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter enligt artikel 3.1 ges till 
kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter gäller inte här, eftersom beslut av 
grundläggande karaktär enligt 
artikel 290.1 i EUF-fördraget inte får tas 
genom delegerade akter.

Or. en

Ändringsförslag 1031
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter enligt artikel 3.1 ges till 
kommissionen med förbehåll för de villkor 
som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta 
genomförandeåtgärder enligt artikel 3.1 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 1032
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artikel 3.1 
ska ges till kommissionen tills vidare från 

utgår
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och med den ….[Publikationsbyrån: 
dagen för denna förordnings 
ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 1033
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.1 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den ….[Publikationsbyrån: dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta 
genomförandeåtgärder som avses i artikel 
3.1 ska ges till kommissionen tills vidare 
från och med den ….[Publikationsbyrån: 
dagen för denna förordnings 
ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 1034
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 1035
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av de särskilda 
genomförandeåtgärder som anges i 
beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1036
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1037
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
särskilda experter på området 
klimatvetenskap, som utsetts av varje 
medlemsstat i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.

Or. en

Motivering

Experter är ett brett begrepp. Vi behöver vetenskapsmän som präglar denna utvecklingsbana.

Ändringsförslag 1038
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.

4. Innan kommissionen antar 
genomförandeåtgärder, ska den samråda 
med Europaparlamentet och de experter 
som utsetts av varje medlemsstat i enlighet 
med principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 
13 april 2016.

Or. en

Ändringsförslag 1039
Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
Europaparlamentet och de experter som 
utsetts av varje medlemsstat i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

Or. en

Ändringsförslag 1040
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1041
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

5. Så snart kommissionen antar 
genomförandeåtgärder ska den samtidigt 
delge Europaparlamentet och rådet denna.

Or. en

Ändringsförslag 1042
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1043
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period på två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. Genomförandeåtgärder som antas 
enligt artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en
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Ändringsförslag 1044
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 a
Översyn

Sex månader efter varje sådan global 
översyn som avses i artikel 14 
i Parisavtalet ska kommissionen göra en 
översyn av alla delar av denna förordning 
mot bakgrund av bästa tillgängliga och 
mest aktuella vetenskapliga bevis, 
däribland de senaste rönen och 
rekommendationerna från IPCC och 
ECCC, internationell utveckling och 
insatser som gjorts för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och 
säkerställa att målet att på grundval av 
principen om rättvisa begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå kan uppnås, samt 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, om 
lämpligt åtföljd av lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 1045
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 a
Översyn

Sex månader efter varje sådan global 
översyn som avses i artikel 14 i 
Parisavtalet ska kommissionen göra en 
översyn av alla delar av denna förordning 
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mot bakgrund av bästa tillgängliga och 
mest aktuella vetenskapliga bevis, 
internationell utveckling och insatser som 
gjorts för att uppnå de långsiktiga målen i 
Parisavtalet och säkerställa att 
temperaturmålen i det avtalet kan uppnås, 
särskilt målet att begränsa 
temperaturökningen till 2 °C över 
förindustriell nivå, och göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C, samt 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, om 
lämpligt åtföljd av lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 1046
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 a
Översyn

Sex månader efter varje sådan global 
översyn som avses i artikel 14 i 
Parisavtalet ska kommissionen göra en 
översyn av alla delar av denna förordning 
mot bakgrund av bästa tillgängliga och 
mest aktuella vetenskapliga bevis, 
internationell utveckling och insatser som 
gjorts för att uppnå de långsiktiga målen i 
Parisavtalet och säkerställa att 
temperaturmålen i det avtalet kan uppnås, 
särskilt målet att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå, samt överlämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet, 
om lämpligt åtföljd av 
lagstiftningsförslag.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 a
Översynsklausul

Sex månader efter varje sådan global 
översyn som avses i artikel 14 i 
Parisavtalet ska kommissionen göra en 
översyn av alla delar av denna förordning 
mot bakgrund av de kriterier som anges i 
artikel 3.3, för att säkerställa Parisavtalets 
mål att hålla ökningen av den globala 
medeltemperaturen långt under 2 °C över 
förindustriell nivå, och göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå, samt överlämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet, 
om lämpligt åtföljd av 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 1048
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 10
Förordning (EU) 2018/1999
Artiklarna 1, 2, 3, 8, 11 och 15 Bilagorna I och VI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1049
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 1
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) genomföra strategier och åtgärder 
som är utformade för att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], 
målsättningarna och målen för 
energiunionen samt vad gäller den första 
tioårsperioden 2021–2030 särskilt unionens 
energi- och klimatmål för 2030,”.

(a) genomföra strategier och åtgärder 
som är utformade för att uppnå 
målsättningarna och målen för 
energiunionen samt unionens långsiktiga 
åtaganden i fråga om växthusgasutsläpp, 
i enlighet med Parisavtalet, i synnerhet 
klimatmålen för unionen som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag] samt 
vad gäller den första tioårsperioden 2021–
2030 särskilt unionens energi- och 
klimatmål för 2030,”.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget återställs originalformuleringen från artikel 1.1 a i förordningen 
om styrningen av energiunionen, samtidigt med ett enkelt tillägg av hänvisningen till unionens 
klimatmål så som de anges i artikel 2 i klimatlagen.

Ändringsförslag 1050
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 1
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) genomföra strategier och åtgärder 
som är utformade för att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], 
målsättningarna och målen för 
energiunionen samt vad gäller den första 

(a) genomföra strategier och åtgärder 
som är utformade för att uppnå unionens 
skyldigheter att bidra till temperaturmålen 
i Parisavtalet genom de mål som fastställs 
i artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], 
målsättningarna och målen för 
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tioårsperioden 2021–2030 särskilt unionens 
energi- och klimatmål för 2030,”.

energiunionen samt vad gäller den första 
tioårsperioden 2021–2030 särskilt unionens 
energi- och klimatmål för 2030,”.

Or. en

Motivering

I denna text är Parisavtalet utbytt, vi måste behålla det om vi vill att klimatlagen ska vara 
fullständigt rättad efter Parisavtalet.

Ändringsförslag 1051
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 1
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) genomföra strategier och åtgärder 
som är utformade för att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], 
målsättningarna och målen för 
energiunionen samt vad gäller den första 
tioårsperioden 2021–2030 särskilt unionens 
energi- och klimatmål för 2030,”.

(a) genomföra strategier och åtgärder 
som är utformade för att uppnå 
klimatneutralitetsmålen för unionen som 
fastställs i artikel 2 i förordning .../... 
[klimatlag], målsättningarna och målen för 
energiunionen samt vad gäller den första 
tioårsperioden 2021–2030 särskilt unionens 
energi- och klimatmål för 2030,”.

Or. en

Ändringsförslag 1052
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 2
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) prognoser: prognoser för 
antropogena utsläpp av växthusgaser från 
källor och upptag i sänkor eller 

(7) prognoser: prognoser för 
antropogena utsläpp av växthusgaser från 
källor och upptag i naturliga sänkor eller 
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utvecklingen av energisystemet inklusive 
åtminstone kvantitativa uppskattningar för 
de sex kommande åren som slutar med 0 
eller 5, omedelbart efter 
rapporteringsåret,”.

utvecklingen av energisystemet inklusive 
åtminstone kvantitativa uppskattningar för 
de fyra kommande åren som slutar med 0 
eller 5, omedelbart efter 
rapporteringsåret,”.

Or. en

Ändringsförslag 1053
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) prognoser: prognoser för 
antropogena utsläpp av växthusgaser från 
källor och upptag i sänkor eller 
utvecklingen av energisystemet inklusive 
åtminstone kvantitativa uppskattningar för 
de sex kommande åren som slutar med 0 
eller 5, omedelbart efter 
rapporteringsåret,”.

(7) prognoser: prognoser för 
antropogena utsläpp av växthusgaser från 
källor och upptag i sänkor eller 
utvecklingen av energisystemet inklusive 
åtminstone kvantitativa uppskattningar för 
de fyra kommande åren som slutar med 0 
eller 5, omedelbart efter 
rapporteringsåret,”.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag återställs den definition av ”prognoser” som redan 
överenskommits av medlagstiftarna inom ramen för förordningen om styrningen av 
energiunionen.

Ändringsförslag 1054
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 2 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(2a) I artikel 2 ska led 11 ersättas med 
följande:
”11. unionens energi- och klimatmål för 
2030: det unionsomfattande bindande 
målet om att fram till 2030 minska 
växthusgasutsläppen från hela ekonomin 
enligt artikel 2.3 i förordning .../... 
[klimatlag], det bindande målet på 
unionsnivå om att minst 32 % av den 
energi som används i unionen ska vara 
förnybar 2030 i enlighet med artikel 3.1 i 
direktiv (EU) 2018/2001, det överordnade 
målet på unionsnivå om att förbättra 
energieffektiviteten fram till 2030 i 
enlighet med artikel 1.1 i direktiv 
2012/27/EU, och ett 
elsammanlänkningsmål på 15 % för 
2030,”.

Or. en

Ändringsförslag 1055
Sylwia Spurek

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 2 – punkt 63 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 2 (Definitioner) ska 
följande punkt läggas till som punkt 63:
”berörd allmänhet: den allmänhet som 
berörs eller kan antas bli berörd av, eller 
som har ett intresse av, de 
beslutsprocesser på miljöområdet som 
avses i kapitel 2 och 3; icke-statliga 
miljöskyddsorganisationer som uppfyller 
kraven i nationell lagstiftning ska enligt 
denna definition anses ha ett sådant 
intresse,”.

Or. en
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Ändringsförslag 1056
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) En bedömning av konsekvenserna 
av de planerade styrmedlen och åtgärderna 
för att nå de mål som avses i led b, 
inbegripet deras förenlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], de 
långsiktiga målen för minskning av 
växthusgasutsläppen inom ramen för 
Parisavtalet och de långsiktiga strategier 
som avses i artikel 15.”.

(f) En bedömning av konsekvenserna 
av de planerade styrmedlen och åtgärderna 
för att nå de mål som avses i led b och 
deras följder för samhället och ekonomin, 
i synnerhet för kampen mot 
energifattigdom, inbegripet deras 
förenlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], de 
långsiktiga målen för minskning av 
växthusgasutsläppen inom ramen för 
Parisavtalet och de långsiktiga strategier 
som avses i artikel 15.”.

Or. en

Ändringsförslag 1057
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) En bedömning av konsekvenserna 
av de planerade styrmedlen och åtgärderna 
för att nå de mål som avses i led b, 
inbegripet deras förenlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], de 
långsiktiga målen för minskning av 
växthusgasutsläppen inom ramen för 
Parisavtalet och de långsiktiga strategier 
som avses i artikel 15.”.

(f) En bedömning av konsekvenserna 
av de planerade styrmedlen och åtgärderna 
för att nå de mål som avses i led b och 
deras följder för samhället och ekonomin, 
inbegripet deras förenlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], de 
långsiktiga målen för minskning av 
växthusgasutsläppen inom ramen för 
Parisavtalet och de långsiktiga strategier 
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som avses i artikel 15.”.

Or. en

Ändringsförslag 1058
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) En bedömning av konsekvenserna 
av de planerade styrmedlen och åtgärderna 
för att nå de mål som avses i led b, 
inbegripet deras förenlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], de 
långsiktiga målen för minskning av 
växthusgasutsläppen inom ramen för 
Parisavtalet och de långsiktiga strategier 
som avses i artikel 15.”.

(f) En bedömning av konsekvenserna 
av de planerade styrmedlen och åtgärderna 
för att nå de mål som avses i led b, 
inbegripet deras förenlighet med de 
klimatmål för unionen som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], de 
långsiktiga målen för minskning av 
växthusgasutsläppen inom ramen för 
Parisavtalet och de långsiktiga strategier 
som avses i artikel 15.”.

Or. en

Ändringsförslag 1059
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) En bedömning av konsekvenserna 
av de planerade styrmedlen och åtgärderna 
för att nå de mål som avses i led b, 
inbegripet deras förenlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], de 
långsiktiga målen för minskning av 
växthusgasutsläppen inom ramen för 

(f) En bedömning av konsekvenserna 
av de planerade styrmedlen och åtgärderna 
för att nå de mål som avses i led b, 
inbegripet deras förenlighet med de mål 
för unionen som fastställs i artikel 2 i 
förordning .../... [klimatlag], de långsiktiga 
målen för minskning av 
växthusgasutsläppen inom ramen för 
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Parisavtalet och de långsiktiga strategier 
som avses i artikel 15.”.

Parisavtalet och de långsiktiga strategier 
som avses i artikel 15.”.

Or. en

Motivering

Vi inför flera mål i klimatlagen och går längre än klimatneutralitet.

Ändringsförslag 1060
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 4 – led a – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3 a) I artikel 4, led a, ska led 1 ersättas 
med följande:
”1. Vad gäller utsläpp och upptag av 
växthusgaser, i syfte att bidra till 
uppnåendet av klimatmålen för unionen 
som fastställs i artikel 2 i förordning .../... 
[klimatlag].”.

Or. en

Ändringsförslag 1061
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 4
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Hur befintliga och planerade 
styrmedel och åtgärder bidrar till att uppnå 
unionens klimatneutralitetsmål som 
fastställs i artikel 2 i förordning.../... 
[klimatlag].”.

(e) Hur befintliga och planerade 
styrmedel och åtgärder bidrar till att uppnå 
klimatmålen för unionen som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag].”.
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Or. en

Ändringsförslag 1062
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 4
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Hur befintliga och planerade 
styrmedel och åtgärder bidrar till att uppnå 
unionens klimatneutralitetsmål som 
fastställs i artikel 2 i förordning.../... 
[klimatlag].”.

(e) Hur befintliga och planerade 
styrmedel och åtgärder bidrar till att uppnå 
målen för unionen som fastställs i artikel 2 
i förordning.../... [klimatlag].”.

Or. en

Motivering

Vårt ändringsförslag till klimatlagen inför ett antal mål och går längre än klimatneutralitet.

Ändringsförslag 1063
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 5
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Klimat- och energidialog på flera nivåer Sektorsövergripande dialog om 
klimatförändringar på flera nivåer

Or. en

Ändringsförslag 1064
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Javi López

Förslag till förordning
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Artikel 10 – punkt 1 – led 5
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, civilsamhällesorganisationer, 
näringslivet, investerare, andra relevanta 
berörda aktörer och allmänheten har 
möjlighet att aktivt engagera sig och 
diskutera uppnåendet av unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag] och 
de olika scenarier som planeras på energi- 
och klimatpolitikens område, även på lång 
sikt, och bedöma de framsteg som gjorts, 
om det inte i medlemsstaten redan finns en 
struktur som tjänar samma ändamål. 
Integrerade nationella energi- och 
klimatplaner får diskuteras inom ramen för 
denna dialog.”.

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, den akademiska världen, 
civilsamhällesorganisationer, däribland 
arbetsmarknadens parter, näringslivet, 
investerare, andra relevanta berörda aktörer 
och allmänheten har möjlighet att aktivt 
engagera sig och diskutera uppnåendet av 
unionens klimatneutralitetsmål som 
fastställs i artikel 2 i förordning .../... 
[klimatlag] och de olika scenarier som 
planeras på energi- och klimatpolitikens 
område, även på lång sikt, och bedöma de 
framsteg som gjorts, om det inte i 
medlemsstaten redan finns en struktur som 
tjänar samma ändamål. Integrerade 
nationella energi- och klimatplaner, 
strategier för en rättvis omställning och 
sektorsspecifika färdplaner och strategier 
får diskuteras inom ramen för denna 
dialog.”.

Or. en

Ändringsförslag 1065
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 5
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, civilsamhällesorganisationer, 
näringslivet, investerare, andra relevanta 
berörda aktörer och allmänheten har 

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, den akademiska världen, 
civilsamhällesorganisationer, däribland 
arbetsmarknadens parter, näringslivet, 
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möjlighet att aktivt engagera sig och 
diskutera uppnåendet av unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag] och 
de olika scenarier som planeras på energi- 
och klimatpolitikens område, även på lång 
sikt, och bedöma de framsteg som gjorts, 
om det inte i medlemsstaten redan finns en 
struktur som tjänar samma ändamål. 
Integrerade nationella energi- och 
klimatplaner får diskuteras inom ramen för 
denna dialog.”.

däribland små och medelstora företag, 
investerare, andra relevanta berörda aktörer 
och allmänheten har möjlighet att aktivt 
engagera sig och diskutera uppnåendet av 
unionens klimatneutralitetsmål som 
fastställs i artikel 2 i förordning .../... 
[klimatlag] och de olika scenarier som 
planeras på energi- och klimatpolitikens 
område, även på lång sikt, och bedöma de 
framsteg som gjorts, om det inte i 
medlemsstaten redan finns en struktur som 
tjänar samma ändamål. Integrerade 
nationella energi- och klimatplaner bör 
diskuteras inom ramen för denna dialog.”.

Or. en

Ändringsförslag 1066
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 5
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, civilsamhällesorganisationer, 
näringslivet, investerare, andra relevanta 
berörda aktörer och allmänheten har 
möjlighet att aktivt engagera sig och 
diskutera uppnåendet av unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag] och 
de olika scenarier som planeras på energi- 
och klimatpolitikens område, även på lång 
sikt, och bedöma de framsteg som gjorts, 
om det inte i medlemsstaten redan finns en 
struktur som tjänar samma ändamål. 
Integrerade nationella energi- och 
klimatplaner får diskuteras inom ramen för 
denna dialog.”.

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, civilsamhällesorganisationer 
och allmänheten har möjlighet att aktivt 
engagera sig och diskutera uppnåendet av 
målen för unionen som fastställs i artikel 2 
i förordning .../... [klimatlag] och de olika 
scenarier som planeras på energi- och 
klimatpolitikens område, även på lång sikt, 
och bedöma de framsteg som gjorts, om 
det inte i medlemsstaten redan finns en 
struktur som tjänar samma ändamål. 
Integrerade nationella energi- och 
klimatplaner får diskuteras inom ramen för 
denna dialog.”.

Or. en
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Motivering

Vi kan inte låta industrin ha privilegierat tillträde till att försöka försvaga de integrerade 
nationella energi- och klimatplanerna.

Ändringsförslag 1067
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 5
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, 
civilsamhällesorganisationer, 
näringslivet, investerare, andra relevanta 
berörda aktörer och allmänheten har 
möjlighet att aktivt engagera sig och 
diskutera uppnåendet av unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag] och 
de olika scenarier som planeras på energi- 
och klimatpolitikens område, även på lång 
sikt, och bedöma de framsteg som gjorts, 
om det inte i medlemsstaten redan finns en 
struktur som tjänar samma ändamål. 
Integrerade nationella energi- och 
klimatplaner får diskuteras inom ramen för 
denna dialog.

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter, 
investerare, andra relevanta berörda aktörer 
och allmänheten har möjlighet att aktivt 
engagera sig och diskutera uppnåendet av 
unionens klimatneutralitetsmål som 
fastställs i artikel 2 i förordning .../... 
[klimatlag] och de olika scenarier som 
planeras på energi- och klimatpolitikens 
område, även på lång sikt, och bedöma de 
framsteg som gjorts, om det inte i 
medlemsstaten redan finns en struktur som 
tjänar samma ändamål. Integrerade 
nationella energi- och klimatplaner får 
diskuteras inom ramen för denna dialog.

Or. it

Ändringsförslag 1068
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 5
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 11 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, civilsamhällesorganisationer, 
näringslivet, investerare, andra relevanta 
berörda aktörer och allmänheten har 
möjlighet att aktivt engagera sig och 
diskutera uppnåendet av unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag] och 
de olika scenarier som planeras på energi- 
och klimatpolitikens område, även på lång 
sikt, och bedöma de framsteg som gjorts, 
om det inte i medlemsstaten redan finns en 
struktur som tjänar samma ändamål. 
Integrerade nationella energi- och 
klimatplaner får diskuteras inom ramen för 
denna dialog.”.

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, civilsamhällesorganisationer, 
näringslivet, investerare, andra relevanta 
berörda aktörer och allmänheten har 
möjlighet att aktivt engagera sig och 
diskutera de olika scenarier som planeras 
på energi- och klimatpolitikens område, 
även på lång sikt, och bedöma de framsteg 
som gjorts, däribland i riktning mot att 
uppnå de klimatneutralitetsmål som 
fastställs i artikel 2 i förordning .../... 
[klimatlag], om det inte i medlemsstaten 
redan finns en struktur som tjänar samma 
ändamål. Integrerade nationella energi- och 
klimatplaner får diskuteras inom ramen för 
denna dialog.”.

Or. en

Ändringsförslag 1069
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, civilsamhällesorganisationer, 
näringslivet, investerare, andra relevanta 
berörda aktörer och allmänheten har 
möjlighet att aktivt engagera sig och 
diskutera uppnåendet av unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag] och 
de olika scenarier som planeras på 
energi- och klimatpolitikens område, även 
på lång sikt, och bedöma de framsteg som 

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en 
sektorsövergripande dialog om 
klimatförändringar på flera nivåer, där 
lokala myndigheter, 
civilsamhällesorganisationer, näringslivet, 
investerare, andra relevanta berörda aktörer 
och allmänheten har möjlighet att aktivt 
engagera sig och diskutera de olika 
scenarier som planeras i de olika 
sektorerna för 2030, 2040, 2050 och 
därefter, i syfte att nå klimatmålen för 
unionen som fastställs i artikel 2 i 
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gjorts, om det inte i medlemsstaten redan 
finns en struktur som tjänar samma 
ändamål. Integrerade nationella energi- och 
klimatplaner får diskuteras inom ramen för 
denna dialog.”.

förordning .../... [klimatlag], och bedöma 
de framsteg som har gjorts, om det inte i 
medlemsstaten redan finns en struktur som 
tjänar samma ändamål. Integrerade 
nationella energi- och klimatplaner får 
diskuteras inom ramen för denna dialog.”.

Or. en

Ändringsförslag 1070
Sylwia Spurek

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5 a) Följande artikel ska läggas till som 
artikel 11a:
”Artikel 11a
1. Medlemsstaterna ska inom ramen för 
den relevanta nationella lagstiftningen se 
till att de medlemmar av den berörda 
allmänheten (a) som har ett tillräckligt 
intresse, eller (b) som hävdar att en 
rättighet kränks, när detta utgör en 
förutsättning enligt en medlemsstats 
förvaltningsprocessrättsliga lagstiftning, 
har tillgång till ett prövningsförfarande 
vid en domstol eller annat genom lag 
fastställt oberoende och opartiskt organ 
för att bestrida den materiella och 
formella giltigheten av ett beslut, en 
handling eller en underlåtenhet som är 
underställd artikel 10.
2. Medlemsstaterna ska fastställa i vilket 
skede beslut, handlingar eller 
underlåtenhet kan prövas.
3. Vad som utgör ett tillräckligt intresse 
och kränkning av en rättighet ska 
fastställas av medlemsstaterna, i enlighet 
med målet att ge den berörda allmänheten 
en omfattande rätt till rättslig prövning. 
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För det ändamålet ska det intresse som en 
icke-statlig organisation som uppfyller 
kraven i artikel 2.63 har anses tillräckligt 
i den mening som avses i punkt 1 a i den 
här artikeln. Sådana organisationer ska 
också anses ha rättigheter som kan 
kränkas i den mening som avses i punkt 1 
b i den här artikeln.
4. Bestämmelserna i denna artikel ska 
inte utesluta möjligheten av ett 
preliminärt prövningsförfarande inför en 
förvaltningsmyndighet och ska inte 
påverka kravet att de administrativa 
prövningsförfarandena ska vara uttömda 
innan rättsliga prövningsförfaranden får 
användas, om detta krav finns enligt den 
nationella lagstiftningen. Sådana 
förfaranden ska vara rättvisa, snabba och 
inte oöverkomligt kostsamma.
5. För att främja den faktiska 
tillämpningen av bestämmelserna i denna 
artikel ska medlemsstaterna se till att 
praktisk information om rätten till rättslig 
prövning i domstol och i administrativ 
ordning görs tillgänglig för allmänheten.”

Or. en

Ändringsförslag 1071
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 6
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) uppnå långsiktiga minskningar av 
utsläppen av växthusgaser och 
förbättringar av upptag i sänkor inom alla 
sektorer i enlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag].

(c) uppnå långsiktiga minskningar av 
utsläppen av växthusgaser inom alla 
sektorer i ekonomin och förbättringar av 
upptag i sänkor, i samband med 
nödvändiga minskningar enligt den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC), för att på ett 
kostnadseffektivt sätt minska unionens 
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växthusgasutsläpp och förbättra upptagen 
i sänkor, såsom ett led i strävan att uppnå 
temperaturmålen i Parisavtalet, för att 
senast 2040 inom unionen uppnå balans 
mellan antropogena utsläpp från olika 
källor och upptag av växthusgaser i 
sänkor och uppnå negativa utsläpp 
därefter, enligt vad som avses i artikel 2 i 
förordning .../... [klimatlag].

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget återställs originalformuleringen från artikel 15.3 c i förordningen 
om styrningen av energiunionen, samtidigt med ett enkelt tillägg av den nya hänvisningen till 
unionens klimatmål så som de anges i artikel 2 i klimatlagen.

Ändringsförslag 1072
Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 6
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) uppnå långsiktiga minskningar av 
utsläppen av växthusgaser och 
förbättringar av upptag i sänkor inom alla 
sektorer i enlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag].

(c) uppnå långsiktiga minskningar av 
utsläppen av växthusgaser och 
förbättringar av upptag i sänkor inom alla 
sektorer i enlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], i 
samband med nödvändiga minskningar 
enligt den mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC), för att på ett 
kostnadseffektivt sätt minska unionens 
växthusgasutsläpp och förbättra upptagen 
i sänkor, såsom ett led i strävan att uppnå 
temperaturmålen i Parisavtalet, för att så 
snart som möjligt inom unionen uppnå 
balans mellan antropogena utsläpp från 
olika källor och upptag av växthusgaser i 
sänkor.

Or. en
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Ändringsförslag 1073
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 6
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) uppnå långsiktiga minskningar av 
utsläppen av växthusgaser och 
förbättringar av upptag i sänkor inom alla 
sektorer i enlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag].

(c) uppnå minskningar på lång och 
medellång sikt av utsläppen av 
växthusgaser och förbättringar av upptag i 
sänkor inom alla sektorer i enlighet med 
unionens klimatneutralitetsmål som 
fastställs i artikel 2 i förordning .../... 
[klimatlag].

Or. en

Motivering

De långsiktiga strategierna behöver också handla om vilka delminskningsmål på medellång 
sikt som uppfylls, de är inte bara något avlägset mål. Det är mycket viktigt med 
redovisningsbara framsteg i riktning mot målen.

Ändringsförslag 1074
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 6
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) uppnå långsiktiga minskningar av 
utsläppen av växthusgaser och 
förbättringar av upptag i sänkor inom alla 
sektorer i enlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag].

(c) uppnå långsiktiga minskningar av 
utsläppen av växthusgaser och 
förbättringar av upptag i naturliga sänkor 
inom alla sektorer i enlighet med 
klimatneutralitetsmålen för unionen som 
fastställs i artikel 2 i förordning .../... 
[klimatlag].

Or. en
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Ändringsförslag 1075
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 7 – led a
Förordning (EU) 2018/1999
Bilaga I – del I – avsnitt A, punkt 3.1.1, led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Styrmedel och åtgärder för att 
uppnå det mål som fastställts enligt 
förordning (EU) 2018/842 och som avses i 
punkt 2.1.1 och styrmedel och åtgärder för 
att följa förordning (EU) 2018/841, som 
omfattar alla viktiga utsläppssektorer och 
sektorer för att öka upptagen, med sikte på 
det klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag].

(i) Styrmedel och åtgärder för att 
uppnå det mål som fastställts enligt 
förordning (EU) 2018/842 och som avses i 
punkt 2.1.1 och styrmedel och åtgärder för 
att följa förordning (EU) 2018/841, som 
omfattar alla viktiga utsläppssektorer och 
sektorer för att öka upptagen, med sikte på 
de klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag].

Or. en

Ändringsförslag 1076
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 7 – led a
Förordning 2018/1999
Bilaga I – del 1 – avsnitt A – punkt 3.1.1. – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Styrmedel och åtgärder för att 
uppnå det mål som fastställts enligt 
förordning (EU) 2018/842 och som avses i 
punkt 2.1.1 och styrmedel och åtgärder för 
att följa förordning (EU) 2018/841, som 
omfattar alla viktiga utsläppssektorer och 
sektorer för att öka upptagen, med sikte på 
det klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag].

(i) Styrmedel och åtgärder för att 
uppnå det mål som fastställts enligt 
förordning (EU) 2018/842 och som avses i 
punkt 2.1.1 och styrmedel och åtgärder för 
att följa förordning (EU) 2018/841, som 
omfattar alla viktiga utsläppssektorer och 
sektorer för att öka upptagen, med sikte på 
de klimatmål för unionen som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag].

Or. en
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Ändringsförslag 1077
Clare Daly, Mick Wallace

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 7 – led a
Förordning (EU) 2019/1999
Bilaga I – del I – avsnitt A – punkt 3.1.1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Styrmedel och åtgärder för att 
uppnå det mål som fastställts enligt 
förordning (EU) 2018/842 och som avses i 
punkt 2.1.1 och styrmedel och åtgärder för 
att följa förordning (EU) 2018/841, som 
omfattar alla viktiga utsläppssektorer och 
sektorer för att öka upptagen, med sikte på 
det klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag].

(i) ” i) Styrmedel och åtgärder för att 
uppnå det mål som fastställts enligt 
förordning (EU) 2018/842 och som avses i 
punkt 2.1.1 och styrmedel och åtgärder för 
att följa förordning (EU) 2018/841, som 
omfattar alla viktiga utsläppssektorer och 
sektorer för att öka upptagen, med sikte på 
de mål som fastställs i artikel 2 i 
förordning.../... [klimatlag].”.

Or. en

Motivering

Vi inför fler än ett mål i klimatlagen.

Ändringsförslag 1078
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 7 – led b
Förordning (EU) 2018/1999
Bilaga I – del I – avsnitt B – punkt 5.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5,5. Bidrag från planerade styrmedel 
och åtgärder till att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag].

5,5. Bidrag från planerade styrmedel 
och åtgärder till att uppnå 
klimatneutralitetsmålen för unionen som 
fastställs i artikel 2 i förordning.../... 
[klimatlag].

Or. en

Ändringsförslag 1079
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Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 7 – led b
Förordning 2018/1999
Bilaga 1 – del 1 – avsnitt B – punkt 5.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5,5. Bidrag från planerade styrmedel 
och åtgärder till att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag].

5,5. Bidrag från planerade styrmedel 
och åtgärder till att uppnå klimatmålen för 
unionen som fastställs i artikel 2 i 
förordning.../... [klimatlag].

Or. en

Ändringsförslag 1080
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 7 – led b
Förordning (EU) 2019/1999
Bilaga I – del I – avsnitt B – punkt 5.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5,5. Bidrag från planerade styrmedel 
och åtgärder till att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag].

5,5. Bidrag från planerade styrmedel 
och åtgärder till att uppnå målen för 
unionen som fastställs i artikel 2 i 
förordning.../... [klimatlag].”.

Or. en

Motivering

Vi inför fler än ett mål i klimatlagen.

Ändringsförslag 1081
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Bilaga IV – Punkt 2.1.1



AM\1206394SV.docx 591/601 PE652.555v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7 a) I bilaga IV ska punkt 2.1.1 ersättas 
med följande:
”2.1.1. Uppskattade kumulativa utsläpp 
för perioden 2021–2050, i syfte att bidra 
till att nå unionens växthusgasbudget som 
anges i artikel 2.1 i förordning .../... 
[klimatlag].”.

Or. en

Motivering

För att unionens utsläpp ska ligga kvar inom den budget för växthusgasutsläpp som anges i 
artikel 2.1, bör medlemsstaterna ge information om sina uppskattade kumulativa 
växthusgasutsläpp för perioden 2021–2050.

Ändringsförslag 1082
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1– led 7b (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Bilaga IV – punkt 2.1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Punkt 2.1.2 i bilaga IV ska ersättas 
med följande:
”2.1.2. Nationellt inhemskt mål för 
minskning av utsläpp i hela ekonomin för 
2030 och därefter, i mån av tillgång, med 
beaktande av medlemsstaternas 
skyldigheter enligt artikel 2 i förordning 
.../... [klimatlag]”.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör lämna information om sina avsedda vägar mot nettonollutsläpp av 
växthusgaser senast till år 2040.

Ändringsförslag 1083
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Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1– led 7c (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Bilaga IV – punkt 2.1.4 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7c) I bilaga IV ska följande punkt 
läggas till som punkt 2.1.4:
”2.1.4. Uppskattad förbättring av upptag 
genom naturliga sänkor till 2030, 2035, 
2040 och därefter, med beaktande av 
medlemsstaternas skyldigheter enligt 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag]”.

Or. en

Ändringsförslag 1084
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 8
Förordning (EU) 2018/1999
Bilaga VI – led c – led viii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viii) En utvärdering av i vilken 
utsträckning styrmedlet eller åtgärden 
kommer att bidra till att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag] och 
den långsiktiga strategi som avses i artikel 
15.”.

viii) En utvärdering av i vilken 
utsträckning styrmedlet eller åtgärden 
kommer att bidra till att uppnå 
klimatneutralitetsmålen för unionen som 
fastställs i artikel 2 i förordning.../... 
[klimatlag] och den långsiktiga strategi 
som avses i artikel 15.”.

Or. en

Ändringsförslag 1085
Michael Bloss

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 8
Förordning 2018/1999
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Bilaga VI – led c – led viii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viii) En utvärdering av i vilken 
utsträckning styrmedlet eller åtgärden 
kommer att bidra till att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag] och 
den långsiktiga strategi som avses i artikel 
15.”.

viii) En utvärdering av i vilken 
utsträckning styrmedlet eller åtgärden 
kommer att bidra till att uppnå 
klimatmålen för unionen som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag] och 
den långsiktiga strategi som avses i artikel 
15.”.

Or. en

Ändringsförslag 1086
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 8
Förordning (EU) 2018/1999
Bilaga VI – led c – led viii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viii) En utvärdering av i vilken 
utsträckning styrmedlet eller åtgärden 
kommer att bidra till att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag] och 
den långsiktiga strategi som avses i artikel 
15.”.

viii) En utvärdering av i vilken 
utsträckning styrmedlet eller åtgärden 
kommer att bidra till att uppnå målen för 
unionen som fastställs i artikel 2 i 
förordning.../... [klimatlag] och den 
långsiktiga strategi som avses i artikel 15.”.

Or. en

Motivering

Vi inför ett antal mål i klimatlagen och går längre än neutralitet.

Ändringsförslag 1087
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 10 a
Ändringar av förordning (EU) 2018/841

Förordning (EU) 2018/841 ska ändras på 
följande sätt:
(1) Artikel 4 ska ersättas med följande:
Åtaganden:
För perioderna 2021–2025 och 2026–
2030 ska varje medlemsstat, med 
beaktande av den flexibilitet som är 
möjlig enligt artiklarna 12 och 13, 
säkerställa att utsläppen inte överskrider 
upptaget, beräknat som summan av de 
totala utsläppen och det totala upptaget 
inom dess territorium i alla de 
markbokföringskategorier som avses i 
artikel 2, och att balansen för perioden 
2026–2030 är nettoupptaget beräknat som 
summan av totala utsläpp och totala 
upptag på EU:s territorium i samtliga 
markbokföringskategorier, bokförda i 
enlighet med denna förordning. 
Kommissionen ska senast i december 
2021 föreslå på både unionsnivå och 
nationell nivå ett ambitiöst mål för 
nettoupptag för perioden 2026–2030, 
baserat i synnerhet på den oförverkligade 
potentialen för koldioxidlagring, 
föreslagna EU-program för 
koldioxidlagring och unionens mål för 
återställning och strikt skydd enligt vad 
som fastställs i strategin för biologisk 
mångfald till 2030, och göra ändringar av 
denna förordning.”.
(2) I artikel 5 ska punkt 4 ersättas med 
följande:
4. ”Medlemsstaterna ska i bokföringen 
för varje markbokföringskategori 
inkludera eventuella förändringar av 
kollagret i de kolpooler som anges i 
avsnitt B i bilaga I. Medlemsstaterna får 
välja att inte inkludera förändringar i 
kollager i kolpooler i bokföringen, under 
förutsättning att kolpoolen inte är en 
källa. Möjligheten att inte inkludera 
förändringar av kollagret i bokföringen 
som rör kollager får dock inte tillämpas 
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på kolpooler av biomassa ovan jord, 
kolinnehåll i marken, död ved och 
avverkade träprodukter inom 
markbokföringskategorin brukad 
skogsmark.”.
(3) I artikel 8 ska punkt 2 ersättas med 
följande:
2. ”Om resultatet av den beräkning som 
avses i punkt 1 i den här artikeln är 
negativt i förhållande till en medlemsstats 
referensnivå för skog ska den berörda 
medlemsstaten i sin bokföring för brukad 
skogsmark inkludera totala nettoupptag 
motsvarande högst 3,5 % av den 
medlemsstatens utsläpp under basåret, 
eller den tidsperiod som anges i bilaga III, 
multiplicerat med fem. Nettoupptag som 
härrör från kolpooler av död ved och 
avverkade träprodukter, förutom 
kategorin papper som avses i led a i 
artikel 9.1, och upptag av alla relevanta 
kolpooler, däribland kolinnehåll i 
marken, i de områden som är utsedda att 
fullfölja unionens mål för återställande 
och strikt skydd i 
markbokföringskategorin brukad 
skogsmark ska inte vara underställda 
denna begränsning.”

Or. en

Motivering

LULUCF Reg och det andra direktivet om främjande av användningen av energi från 
förnybara energikällor (RED II) bör lämna plats för höjda ambitioner, uppdaterad vetenskap 
och nyantagna delar i den gröna given (strategin för biologisk mångfald). Vår 
markanvändningssektor ska inte bara uppfylla målet ”ingen nettodebitering”, och 
stödsystemen i RED II bör inte ge incitament till skadliga metoder.

Ändringsförslag 1088
Michal Wiezik

Förslag till förordning
Artikel 10b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10b
Ändringar av direktiv (EU) 2018/2001

Direktiv (EU) 2018/2001 ska ändras på 
följande sätt:
(1) I artikel 29 ska punkt 6 ersättas med 
följande:
”Biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen som produceras från 
skogsbiomassa, beaktade för de syften 
som avses i punkt 1 första stycket a, b och 
c, ska uppfylla följande kriterier för att 
minimera risken för användning av 
skogsbiomassa som erhållits från ohållbar 
produktion:
(a) Användningen av biomassa är i linje 
med principen om kaskadanvändning och 
respekterar avfallshierarkin.
(b) Biomassan utgörs inte av stamved och 
hela träd, inkluderat i pellet- och 
träflisform.
(c) Återvinningsperioden för bränslets 
koldioxidekvivalenter är kortare än 20 år.
När kriterierna som avses i led a, b och c i 
denna punkt inte är uppfyllda, ska 
biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen som produceras från 
skogsbiomassa inte beaktas för de syften 
som avses i led a, b och c i punkt 1 första 
stycket.
Biomassa från skottskog med kort 
omloppstid är inte underställd kriteriet b 
som fastställs i det första stycket.
Medlemsstater med högre andel än 65 % 
av sin area täckt av skog kan i begränsad 
omfattning använda, för de syften som 
avses i led a och b i punkt 1 första stycket, 
biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen som inte uppfyller 
kriterierna som avses i led a, b och c, 
förutsatt att skogsbiomassan 
producerades på deras territorium.”
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Or. en

Motivering

LULUCF Reg och det andra direktivet om främjande av användningen av energi från 
förnybara energikällor (RED II) bör lämna plats för höjda ambitioner, uppdaterad vetenskap 
och nyantagna delar i den gröna given (strategin för biologisk mångfald). Vår 
markanvändningssektor ska inte bara uppfylla målet ”ingen nettodebitering”, och 
stödsystemen i RED II bör inte ge incitament till skadliga metoder.

Ändringsförslag 1089
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 a
Ändringar av förordning (EU) 2018/842

Förordning (EU) 2018/842 ska ändras på 
följande sätt:
(1) I artikel 5 ska följande punkter läggas 
till:
”5a. Vid alla transaktioner som görs 
enligt den bestämmelse som avses i artikel 
5.5, sätts minimipriset för årliga 
utsläppstilldelningar till 100 euro för 
varje ton koldioxidekvivalent.
5b. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla åtgärder som 
vidtas enligt denna punkt, och senast 
i mars 2025 meddela sin avsikt att 
använda sig av bestämmelser som finns i 
artikel 5.5.
5c. Senast i juni 2025 ska kommissionen 
för alla medlemsstater bedöma avsikten 
att använda sig av bestämmelser som 
finns i artikel 5.5, och offentliggöra vad 
användningen av sådana bestämmelser 
har för budgetinverkan.”

Or. en
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Motivering

För att säkerställa att medlemsstaterna följer sina nationella mål, och säkerställa fullständig 
öppenhet i de medel och den flexibilitet som används för att göra detta, ska ett fast pris på 
100 euro införas för att överföra utsläppsrätter mellan medlemsstaterna. Kommissionen ska 
analysera och offentliggöra sådana transaktioner och deras potentiella inverkningar – både 
positiva och negativa – på medlemsstaternas budgetar, och ha detta som grund i EU:s 
planeringstermin.

Ändringsförslag 1090
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 a
Översyn

Sex månader efter varje sådan global 
översyn som avses i artikel 14 i 
Parisavtalet ska kommissionen göra en 
översyn av alla delar av denna förordning 
mot bakgrund av bästa tillgängliga och 
mest aktuella vetenskapliga bevis, 
internationell utveckling och insatser som 
gjorts för att uppnå de långsiktiga målen i 
Parisavtalet och säkerställa att 
temperaturmålen i det avtalet kan uppnås 
utan att ta till i överkant, särskilt målet att 
begränsa temperaturökningen till 1,5 °C 
över förindustriell nivå, samt överlämna 
en rapport till Europaparlamentet och 
rådet, om lämpligt åtföljd av 
lagstiftningsförslag. 
I rapporten ska följande utvärderas:
(a) Hur förenlig denna förordning är med 
skyldigheterna från Parisavtalet, för att 
bidra rättvist till temperaturmålet på 
1,5 °C i Parisavtalet, och behovet av att 
uppdatera denna förordning mot 
bakgrund av den internationella 
utvecklingen och bästa tillgängliga 
vetenskap i detta avseende, samt 
förenligheten när det gäller 
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anpassningsmålet i Parisavtalet.
(b) Framstegen med att genomföra 
förordningen, inklusive en tabell över 
medlemsstaternas framsteg.
(c) Hur denna förordning potentiellt 
bidrar till omställningen till en cirkulär 
ekonomi, däribland kortare och hållbara 
konsumtionstrender och minskningen av 
unionens resursavtryck, plus det positiva 
behovet av att ändra denna förordning så 
att målen inkluderas där.
(d) Om denna förordning, i genomförd 
form, bidrar rättvist till den globala 
södern, i enlighet med UNFCCC:s 
rättviseprinciper.

Or. en

Motivering

Vi stöder föredragandens idé att ha en artikel om översyn och tycker att det är synnerligen 
viktigt att se till att denna förordning justeras där det behövs, utifrån den internationella 
utvecklingen. Parisavtalet har temperaturmål i form av ”goals” (målet att begränsa 
uppvärmningen till 1,5), inte ”targets” (t.ex. EU:s utsläppsminskningsmål 2030). Vi ska inte 
heller glömma Parisavtalets anpassningsmål, och denna förordning är avsedd att skapa en 
ram för det också.

Ändringsförslag 1091
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 a
EU-medlemsstaterna och Europeiska 
rådet uppmanas att omvärdera sina 
tidigare åtaganden och Europeiska rådets 
slutsatser med avseende på de så kallade 
klimatmålen för 2030 och 
klimatneutralitet för 2050, och att om 
möjligt anpassa dem inom en rimlig 
tidsperiod så att de kan genomföras till 
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förmån för medborgare, företag och 
miljön utan att äventyra eller rentav 
förstöra hela näringslivsgrenar och 
miljontals arbetstillfällen genom 
orealistiska utsläppsminskningar 
baserade på ideologibaserade modeller. 
Kommissionen uppmanas som 
nedströmsmyndighet att med eventuella 
nya slutsatser från Europeiska rådet som 
grund, i den meningen att det rör sig om 
en rationell miljöpolitik, lämna in ett 
påföljande förslag till ändring av 
förordning (EU) 2018/1999 i enlighet 
härmed.

Or. en

Ändringsförslag 1092
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 1093
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, 
Annalisa Tardino

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med undantag av bestämmelserna i 
artikel 2.3 och 2.4 ska denna förordning 
vara tillämplig från och med den 
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1 januari 2031.

Or. it

Ändringsförslag 1094
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning är till alla delar 
bindande och direkt tillämplig i alla 
medlemsstater.

Detta direktiv riktar sig till 
medlemsstaterna..

Or. en


