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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 
("den europæiske klimalov")
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 202070036(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0080),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk.1 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0077/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af ... 1 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til udtalelse af ... 2 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse 
og Sociale Anliggender, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og 
Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling 
af Landdistrikter,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A9-0000/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

___________________
1a EUT L 282, 19.10.2016, s. 4

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det, at alle 
økonomiske sektorer, herunder luftfart og 
søtransport, nedbringer deres emissioner 
til tæt på nul. Princippet om, at 
forureneren betaler, bør være en 
afgørende faktor i denne forbindelse. I 
lyset af energiproduktionens og 
energiforbrugets betydning for 
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Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

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

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

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

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

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

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Alle medlemsstater har ansvar for 
at opnå national klimaneutralitet senest i 
2050. Som et spørgsmål om retfærdighed 
og solidaritet bør anvendelsen af EU-
støttemekanismer og -finansieringer 
såsom Fonden for retfærdig omstilling, 
der er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU).../... 1a, tage 
hensyn til medlemsstaternes forskellige 
udgangspunkter for at opnå 
klimaneutralitet.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU).../... af ... om oprettelse af 
Fonden for Retfærdig Omstilling (EUT L 
...). 

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Unionen bør fortsætte sine 
bestræbelser på at styrke den cirkulære 
økonomi og yderligere støtte alternativer 
med vedvarende energi, der kan erstatte 
produkter og materialer baseret på fossile 
brændstoffer. 

Or. en



PR\1204330DA.docx 13/39 PE648.563v02-00

DA

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, de sociale, økonomiske 
og miljømæssige omkostninger ved 
manglende handling eller utilstrækkelige 
foranstaltninger; sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, samtidig 
med at der især tages hensyn til behovet 
for at bekæmpe energifattigdom; 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig i overensstemmelse med Den 
Internationale Arbejdsorganisations 
2015-retningslinjer for en retfærdig 
omstilling til miljømæssigt bæredygtige 
økonomier og samfund for alle den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, navnlig IPCC's resultater, 
behovet for at integrere risici i forbindelse 
med klimaændringer i investerings- og 
planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i den 
forbindelse at øge modstandsdygtigheden 
samt udviklingen over tid af den 
miljømæssige integritet og det 
miljømæssige ambitionsniveau.

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at sikre, at Unionen og alle 
medlemsstaterne fortsat er på vej til at nå 
målet om klimaneutralitet, og for at sikre 
forudsigelighed og tillid for alle 
økonomiske aktører, herunder 
virksomheder, arbejdstagere og 
fagforeninger, investorer og forbrugere, 
bør Kommissionen undersøge 
mulighederne for at opstille et EU-
klimamål for 2040 og stille 
lovgivningsforslag til Europa-Parlamentet 
og Rådet, hvor det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og (18) For at sikre, at Unionen og alle 
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medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de fremskridt, som 
medlemsstaterne gør med hensyn til at nå 
målet om klimaneutralitet eller med hensyn 
til tilpasning, er utilstrækkelige, eller 
Unionens foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at øge tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden eller mindske 
sårbarheden, bør Kommissionen træffe de 
nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer. Hvis 
en medlemsstat ikke gennemfører 
foranstaltningerne som reaktion på 
Kommissionens henstillinger, bør 
Kommissionen træffe de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktaterne og gøre disse foranstaltninger 
offentligt tilgængelige. 

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Videnskabelig ekspertise og den 
bedste tilgængelige og ajourførte 
dokumentation samt oplysninger om 
klimaændringer, der både er faktuelle og 
gennemsigtige, er bydende nødvendige og 
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skal understøtte EU's klimaindsats og 
bestræbelser på at opnå klimaneutralitet 
senest i 2050. Kommissionen bør derfor 
oprette et uafhængigt europæisk panel for 
klimaændringer (EPCC) bestående af 
videnskabsfolk, der udvælges på grundlag 
af deres ekspertise på 
klimaændringsområdet, med det formål 
på årsbasis at overvåge reduktionen af 
drivhusgasemissioner i Unionen og 
samtlige medlemsstater for at sikre en 
gradvis reduktion over tid og overholdelse 
af Unionens CO2-budget. Ekspertpanelet 
bør også bistå Kommissionen i 
vurderingen af sammenhængen mellem 
Unionens og de nationale 
foranstaltninger og de fremskridt, der 
gøres for at nå målet om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050, og opfylde 
Unionens forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Det er vigtigt at øge 
gennemsigtigheden og effektiviteten af 
Unionens foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissioner og at sikre, at disse 
foranstaltninger er i overensstemmelse 
med den nyeste videnskabelige 
dokumentation og Unionens mål i 
henhold til Parisaftalen. Med dette formål 
for øje bør Kommissionen forelægge 
Europa-Parlamentet og Rådet et forslag 
til retsakt om oprettelse af et EU-
kulstofbudget, som fastsætter den 
resterende mængde drivhusgasemissioner 
i alt for EU's økonomi og fordelt på de 
enkelte økonomiske sektorer, som kan 
udledes uden at bringe Unionens 
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forpligtelser i henhold til Parisaftalen i 
fare. Kommissionen bør tage hensyn til 
dette kulstofbudget i EU, når den foreslår 
et forløb for emissionsreduktioner.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at tilskynde til og fremme et stærkt 
offentligt og socialt engagement i 
klimaindsatsen på lokalt, regionalt og 
nationalt plan. Kommissionen bør derfor 
søge at samarbejde med alle dele af 
samfundet og sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
socialt retfærdigt, klimaneutralt samfund, 
herunder ved at lancere en europæisk 
klimapagt.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere og 
fagforeninger, investorer og forbrugere, og 
sikre en uigenkaldelig omstilling til 
klimaneutralitet og en gradvis reduktion 
over tid samt for at bidrage til vurderingen 
af sammenhængen mellem foranstaltninger 
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forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på at fastlægge en kurs for 
opnåelse af drivhusgasneutralitet senest 
2050. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

og fremskridt i forhold til målet om 
klimaneutralitet bør Kommissionen 
vurdere mulighederne for struktur og 
tilrettelægning af en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050 og 
fremsætte forslag til retsakter for Europa-
Parlamentet og Rådet, alt efter hvad der er 
relevant.

__________________
37EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Kommissionen bør, når den 
vurderer strukturen og udformningen af 
et forløb med henblik på at opnå 
nulemission af drivhusgasser i Unionen 
senest i 2050, tage hensyn til EPCC's 
rapporter, virkningerne for EU's 
kulstofbudget og de sektorspecifikke 
køreplaner for klimaneutralitet.

Or. en
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå de langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet om klimaneutralitet Målet om klimaneutralitet og 
mellemliggende mål

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul senest 

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance i Unionen senest i 
2050, således at nettoemissionerne 
nedbringes til nul senest denne dato. Hver 



PR\1204330DA.docx 21/39 PE648.563v02-00

DA

denne dato. medlemsstat skal nå drivhusgasneutralitet 
på sit område senest i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Fra den 1. januar 2051 skal optag 
af drivhusgasser overstige emissionerne i 
Unionen og alle medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at den enkelte og 
– som et resultat – man kollektivt når det i 
stk. 1 fastsatte mål om klimaneutralitet, 
under hensyntagen til vigtigheden af at 
fremme retfærdighed og solidaritet mellem 
medlemsstaterne, social og økonomisk 
samhørighed og beskyttelse af de sårbare 
EU-borgere.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet i det 
omfang, det er relevant.

3. I lyset af målet om klimaneutralitet 
i artikel 2, stk. 1, fastsættes Unionens 
2030-mål for klimaændringer, jf. artikel 2, 
stk. 11, i forordning (EU) nr. 2018/1999, 
til emissionsreduktioner på 65 % i forhold 
til 1990.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan hele den EU-
lovgivning, der er relevant for at nå 
Unionens klimamål for 2030, bør ændres 
med henblik på at gøre det muligt at opnå 
emissionsreduktioner på 65 til 55 % 
sammenlignet med 1990 og nå det i artikel 
2, stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
og den træffer de nødvendige 
foranstaltninger, herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne. Kommissionen skal 
navnlig evaluere mulighederne for at 
tilpasse emissionerne fra luftfart og 
søtransport til 2030-målet og 2050-målet 
for klimaneutralitet med henblik på at 
reducere disse emissioner til nul senest i 
2050 og forelægge lovgivningsforslag, 
hvor det er relevant.

Or. en
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 30. september 2025 
undersøger Kommissionen i lyset af målet 
om klimaneutralitet i artikel 2, stk. 1, og 
efter en detaljeret konsekvensanalyse 
mulighederne for at fastsætte et EU-2040-
mål for klimaændringer på mellem 80 og 
85 % i forhold til 1990 og fremsætter i 
givet fald forslag til Europa-Parlamentet 
og Rådet.
Ved undersøgelsen af mulighederne for 
klimamålet for 2040 rådfører 
Kommissionen sig med EPCC og tager 
hensyn til kriterierne i artikel 3, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Kommissionen vurderer senest 18 
måneder efter vedtagelsen af klimamålet 
for 2040, hvordan al EU-lovgivning, der 
er relevant for opfyldelsen af dette mål, 
skal ændres, og overvejer at træffe de 
nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelse af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Køreplaner for klimaneutralitet i de 

enkelte sektorer
1. Inden 30. juni 2021 opstiller 
Kommissionen et harmoniseret format og 
et sæt kriterier, der danner grundlag for 
disse sektorspecifikke køreplaner for 
klimaneutralitet. 
2. Hver sektor kan forelægge 
Kommissionen en sådan køreplan senest 
12 måneder efter Kommissionens 
offentliggørelse af det harmoniserede 
format og de harmoniserede kriterier for, 
hvordan og med hvilken dato sektoren 
kan reducere sine emissioner til næsten 
nul, og identificere hindringer og 
muligheder samt de teknologiske 
løsninger, der skal udvikles, og de 
investeringer, der skal foretages i 
sektoren. 
3. Kommissionen yder vejledning og 
koordinerer støtten til sektorerne under 
udarbejdelsen af deres køreplaner.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2b
Det Europæiske Panel om 

Klimaændringer
1. Senest den 30. juni 2021 nedsætter 
Kommissionen et europæisk panel om 
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klimaændringer (EPCC), et uafhængigt 
videnskabeligt rådgivende panel om 
klimaændringer bestående af 
videnskabsfolk, der udvælges på grundlag 
af deres ekspertise inden for 
klimaændringer.
2. Kommissionen sikrer, at EPCC's 
ledelsesstruktur sikrer fuld videnskabelig 
uafhængighed og autonomi, herunder af 
Unionens og medlemsstaternes 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer.
3. EPCC overvåger reduktionen af 
drivhusgasemissioner i Unionen og 
medlemsstaterne under hensyntagen til 
Unionens kulstofbudget, jf. artikel 3a, og 
vurderer sammenhængen mellem 
foranstaltninger og fremskridt, der er 
gjort for at opnå klimaneutralitet senest i 
2050, og for at opfylde Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen og 
fremsætter om nødvendigt henstillinger. 
4. EPCC aflægger årligt rapport om sine 
resultater i henhold til stk. 3 til 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
Rådet. EPCC sikrer, at den følger en fuldt 
ud gennemsigtig proces, og at dens 
rapporter gøres tilgængelige for 
offentligheden. 

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 

1. Senest den 30. september 2025 
vurderer Kommissionen på grundlag af 
kriterierne i stk. 3 mulighederne for at 
strukturere og udforme en kurs på EU-
plan med henblik på at nå det mål, der er 
fastsat i artikel 2, stk. 1, og fremsætter et 
passende forslag til lovgivning herom. 
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seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

Når kursen er fastlagt, reviderer 
Kommissionen den senest seks måneder 
efter hver global statusopgørelse som 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen. 
Kommissionen forelægger et forslag til 
retsakt for at tilpasse kursen, hvis den 
finder det hensigtsmæssigt som følge af 
revisionen. 

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

3. Når Kommissionen overvejer 
mulighederne for fastlæggelse af en kurs i 
overensstemmelse med stk. 1, tager den 
hensyn til følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Unionens kulstofbudget, jf. artikel 
3a;

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra -a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) de sociale, økonomiske og 
miljømæssige omkostninger ved 
manglende handling eller utilstrækkelige 
foranstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser nedbringelse af 
energifattigdom og 
energiforsyningssikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

-ab) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC, EPCC og 
IPBES;

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) de sektorspecifikke køreplaner for 
klimaneutralitet i artikel 2a;

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Unionens kulstofbudget

1. Senest den 30. juni 2021 udarbejder 
Kommissionen et EU-kulstofbudget og 
fremsætter om nødvendigt forslag til 
retsakter for Europa-Parlamentet og 
Rådet.
2. EU-kulstofbudgettet fastsætter den 
resterende mængde drivhusgasemissioner 
i alt for EU's økonomi fordelt på de 
enkelte økonomiske sektorer, som kan 
udledes uden at bringe Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen i 
fare. 
3. Kommissionen tager hensyn til 
Unionens kulstofbudget, når den vurderer 
mulighederne for en kurs for 
emissionsreduktioner i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 1, og når den foretager 
de i artikel 5 og 6 omhandlede 
vurderinger. 

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

a) de kollektive og individuelle 
fremskridt, som alle medlemsstaterne har 
gjort med hensyn til at nå det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den kurs, der 
skal fastlægges i henhold til artikel 3, stk. 
1; hvis der ikke er fastlagt en kurs, skal 
vurderingen foretages på grundlag af 
kriterierne i artikel 3, stk. 3, og 
klimamålet for 2030.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-
Parlamentet og Rådet sammen med 
rapporten om status over energiunionen, 
der er udarbejdet i det pågældende 
kalenderår i overensstemmelse med artikel 
35 i forordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen forelægger disse 
vurderinger og konklusionerne heraf for 
Europa-Parlamentet og Rådet sammen med 
rapporten om status over energiunionen, 
der er udarbejdet i det pågældende 
kalenderår i overensstemmelse med artikel 
35 i forordning (EU) 2018/1999, og gør 
dem offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den kurs, der 
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stk. 1, omhandlede kurs skal fastlægges i henhold til artikel 3, stk. 
1; hvis der ikke er fastlagt en kurs, skal 
vurderingen foretages på grundlag af 
kriterierne i artikel 3, stk. 3, og 
klimamålet for 2030.

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
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stk. 1, omhandlede kurs, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

stk. 1, omhandlede kurs, når denne kurs er 
fastlagt, samt Unionens kulstofbudget, 
som er omhandlet i artikel 3a, inden 
vedtagelsen og inddrager denne analyse i 
enhver konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den kurs, der skal 
fastlægges i henhold til artikel 3, stk. 1; 
hvis der ikke er fastlagt en kurs, skal 
vurderingen foretages på grundlag af 
kriterierne i artikel 3, stk. 3, og 
klimamålet for 2030.

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive og 
individuelle fremskridt, som er blevet 
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overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

vurderet i overensstemmelse med artikel 5, 
stk. 1, at en medlemsstats foranstaltninger 
ikke er i overensstemmelse med Unionens 
klimaneutralitetsmål, som kommer til 
udtryk ved den i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede kurs, når den først er fastlagt, 
eller er utilstrækkelige til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4, skal den fremsætte henstillinger 
til den pågældende medlemsstat. 
Kommissionen gør disse henstillinger 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes

a) den pågældende medlemsstat 
underretter inden seks måneder efter at 
have modtaget henstillingen 
Kommissionen om de foranstaltninger, 
den agter at vedtage, for at tage behørigt 
hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
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følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen. Hvis den 
pågældende medlemsstat beslutter ikke at 
følge en henstilling eller en væsentlig del 
heraf, skal den begrunde hvorfor over for 
Kommissionen

følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen og de 
foranstaltninger, den har vedtaget som 
reaktion.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en medlemsstat ikke opfylder 
forpligtelserne i stk. 3, eller undlader at 
gennemføre de foranstaltninger, der 
følger af Kommissionens henstilling, 
træffer Kommissionen de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC, og og

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC, EPCC og 
IPBES; og

Or. en
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Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

1. Kommissionen søger at samarbejde 
med alle dele af samfundet og sætte dem i 
stand til at træffe foranstaltninger, der fører 
henimod et socialt retfærdigt, 
klimaneutralt samfund, herunder gennem 
den europæiske klimapagt, der er 
omhandlet i stk. 2. Kommissionen 
fremmer en inklusiv og tilgængelig proces 
på alle niveauer, herunder på nationalt, 
regionalt og lokalt plan, og med deltagelse 
af arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen etablerer en 
europæisk klimapagt med det formål at 
engagere borgere, arbejdsmarkedets 
parter og interessenter i udarbejdelsen af 
klimapolitikker på EU-plan og fremme 
dialog og udbredelse af videnskabeligt 
baserede oplysninger om klimaændringer 
samt udveksling af bedste praksis for 
bæredygtig livsstil og klimainitiativer.
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Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: dato for denne forordnings 
ikrafttræden].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.



PE648.563v02-00 36/39 PR\1204330DA.docx

DA

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 3 træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Revision

Kommissionen foretager seks måneder 
efter den globale statusopgørelse som 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen en 
revision af alle denne forordnings 
elementer i lyset af den bedste 
tilgængelige og nyeste videnskabelige 
dokumentation, internationale udvikling 
og de bestræbelser, der er gjort for at nå 
de langsigtede mål i Parisaftalen, og 
sikre, at temperaturmålene deri nås, 
navnlig målet om at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og forelægge en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, 
om nødvendigt ledsaget af 
lovgivningsforslag. 

Or. en
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BEGRUNDELSE

SAMMENFATNING AF FAKTA OG RESULTATER

Indledning

I de seneste årtier har Den Europæiske Union formået at afkoble drivhusgasemissionerne fra 
den økonomiske vækst og forventes at reducere emissionerne med ca. 45 % inden 2030 i 
forhold til 1990-niveauet. Dette er et lovende udgangspunkt for Unionens langsigtede indsats 
for at opnå klimaneutralitet.

Den europæiske grønne pagt har til formål at gøre Europa til det første klimaneutrale 
kontinent inden 2050, samtidig med at det forbedrer livskvaliteten for de europæiske borgere 
og skaber en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi. Den europæiske 
klimalov er hjørnestenen i den europæiske grønne pagt, da den sikrer EU's mål om senest i 
2050 at nå nulemission af drivhusgasser. Målet om klimaneutralitet indebærer en omstilling af 
historiske dimensioner, som Europa vil gennemgå i de kommende årtier. Denne omstilling 
medfører ændringer for hele vores samfund. Der er behov for ændringer i alle medlemsstater 
og i alle økonomiske sektorer, og de vil medføre ændringer i adfærd og livsstil for borgerne 
med henblik på at udfase den fossile økonomi og nå målet om klimaneutralitet.

For at omstillingen kan blive en succes, skal den gennemføres på en socialt, økologisk og 
økonomisk bæredygtig måde, og vi skal sikre, at ingen lades i stikken. Europas overgang til 
klimaneutralitet er uløseligt forbundet med vores bestræbelser på at opnå et samfund præget 
af lighed og retfærdighed for alle borgere. Deltagelse og støtte fra vores borgere og 
arbejdsmarkedets parter er en absolut forudsætning for, at EU's indsats mod klimaændringer 
kan lykkes.

År 2050 kunne synes at ligge langt ude i fremtiden. For at sikre, at Unionen når dette mål på 
en forudsigelig og stabil måde og samtidig undgår de overvældende sociale, økonomiske og 
miljømæssige omkostninger, der er forbundet med manglende eller utilstrækkelig handling, 
må Europa dog træffe hurtige og afgørende foranstaltninger for at reducere 
drivhusgasemissionerne betydeligt i hele økonomien og samtidig gøre en vedvarende og mere 
ambitiøs indsats med hensyn til tilpasning.

Det sidste årti var det varmeste, der nogensinde er blevet registreret, og 2019 var endda det 
varmeste år i Europa3. Den globale reaktion på klimaændringerne har hidtil ikke været i 
overensstemmelse med målene i Parisaftalen. Verden er kommet alarmerende tæt på en 
vedvarende overskridelse af klimagrænsen på 1,5 °C, hvilket vil resultere i uoprettelige skader 
for hele jordkloden.

I en tid med stigende temperaturer og stigende drivhusgasemissioner har EU ingen tid at 
spilde. Jo længere vi venter på at omdanne vores samfund, jo større er omkostningerne og 
udfordringerne, der skal til for at sikre, at omstillingen af økonomien foregår på en ansvarlig 
og gradvis måde. Europa har både ansvar og ressourcer til fortsat at være førende i den fælles 
indsats for at begrænse klimaændringerne. Forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og målene 

3 Europa-Kommissionen, Klimabulletin, Copernicus https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins
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for bæredygtig udvikling skal være retningsgivende for Unionens indsats og understøtte 
ambitionerne i den europæiske klimalov.

Nationalt bindende mål

For at sikre, at medlemsstaterne overholder deres forpligtelser i henhold til Parisaftalen, 
foreslår ordføreren, at alle medlemsstater skal sikre, at de senest i 2050 når op på nul 
emissioner på deres område. Dette er både et spørgsmål om retfærdighed, men det er også en 
måde, hvorpå alle medlemsstater kan drage fordel af omstillingen til klimaneutralitet. En 
udsættelse af denne omstilling vil øge risikoen for sociale og økonomiske konsekvenser, mens 
hurtig handling og bindende nationale foranstaltninger til reduktion af emissioner i 
overensstemmelse med målet om klimaneutralitet vil sikre bedre forudsigelighed og bane 
vejen for nye job og stærkere økonomisk vækst. Af solidaritetshensyn bør Unionen i 
forbindelse med anvendelse af støttemekanismer og finansiering såsom Fonden for Retfærdig 
Omstilling tage hensyn til, at udgangspunktet for at opnå klimaneutralitet er forskelligt i de 
forskellige medlemsstater.

Negative emissioner efter 2050

For at sikre kontinuitet og forudsigelighed i Unionens bestræbelser på at reducere 
emissionerne foreslår ordføreren, at målet om klimaneutralitet suppleres med et mål for tiden 
efter 2050 for at sikre, at optag af drivhusgasser overstiger emissionerne i Unionen og alle 
medlemsstaterne senest i 2051.

Mellemliggende mål og forudsigelighed i forbindelse med emissionsreduktioner

For at sikre, at Unionen når klimaneutralitet senest i 2050, og at Europa opfylder 
forpligtelserne i henhold til Parisaftalen, har Unionen behov for klare og passende 
klimareduktionsmål for årene 2030 og 2040.

Disse mål vil både tjene som milepæle og som pejlemærker for vurdering af Unionens 
foranstaltninger og fremskridt med hensyn til at nå målet om klimaneutralitet. Målene skal 
afspejle den bedste tilgængelige og nyeste videnskabelige dokumentation og være i fuld 
overensstemmelse med de emissionsreduktioner, der er nødvendige for at sikre, at Europa 
overholder Parisaftalen og temperaturmålene heri, navnlig målet om at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau.4

Ordføreren foreslår derfor at styrke Unionens klimamål for 2030 til en reduktion af 
emissionerne på 65 % i forhold til 1990-niveauet. Som det fremgår af UNEP Emissions Gap 
Report for 2019, skal de globale emissioner reduceres med 7,6 % pr. år, begyndende nu, for at 
begrænse den globale opvarmning til 1,5 % C. For EU betyder dette en nedskæring på 68 % inden 
2030 i forhold til 1990-niveauerne, selv uden at der tages hensyn til ligestillingsrelaterede spørgsmål 
såsom emissioner pr. indbygger eller ansvar for historiske emissioner. Kommissionen bør også 
overveje at foreslå et mellemliggende klimamål for 2040 af emissionsreduktioner på mellem 
80 og 85 % og fremsætte et lovgivningsforslag til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik 
herpå. Disse mål er også nødvendige for at sikre den højest mulige grad af forudsigelighed og 
gennemsigtighed for samfundet og alle økonomiske sektorer.

4 UN Environment 2018 Emissions Gap Report
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På samme måde mener ordføreren ikke, at Kommissionens forslag om gennem delegerede 
retsakter at fastsætte kurser for emissionsreduktioner er passende eller i overensstemmelse 
med traktaterne. For at sikre fuld gennemsigtighed og offentlighedens demokratiske 
deltagelse i denne proces mener ordføreren derfor, at forløbet bedst kan tilrettelægges efter 
den fælles beslutningsprocedure med inddragelse af Europa-Parlamentet og Rådet.

Sikring af videnskabeligt baserede beslutninger og kontrol

Ajourførte videnskabelige resultater og forskningsresultater er af afgørende betydning, når der 
træffes beslutning om, hvordan Unionen skal opnå klimaneutralitet. Rapporterne fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer har været både en nødvendig wake up-call for 
beslutningstagere, men har også hjulpet hele samfundet med at forstå, hvordan 
drivhusgasemissionerne påvirker vores planet. Ordføreren mener, at der bør oprettes et 
uafhængigt europæisk panel for klimaændringer på europæisk plan for at sikre, at der i fuldt 
omfang tages hensyn til videnskabelig ekspertise og den bedste tilgængelige ajourførte 
dokumentation og information ved fastlæggelsen af Unionens foranstaltninger til at opnå 
klimaneutralitet og i forbindelse med vurderingen af disse foranstaltninger.

Oprettelse af et EU-kulstofbudget

For at kunne gennemføre en ansvarlig klimaindsats skal vi vide præcist, hvor meget Europa 
kan udlede uden at underminere EU's forpligtelser i henhold til Parisaftalen. Ordføreren 
opfordrer derfor til, at Kommissionen opretter et EU-kulstofbudget, der fastsætter den 
resterende mængde drivhusgasemissioner i alt for EU's økonomi fordelt på de enkelte 
økonomiske sektorer, som kan udledes uden at bringe Unionens forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen i fare. Unionens kulstofbudget er en grundlæggende del af Unionens bestræbelser 
på at opnå klimaneutralitet og i vurderingen af de politiske foranstaltninger, der træffes med 
henblik herpå.

Sektorspecifikke bidrag

Alle økonomiske sektorer skal bidrage til overgangen til klimaneutralitet. For at fremme 
fremskridt og beslutningstagning med henblik herpå kan hver sektor udarbejde en køreplan, 
der beskriver, hvordan den kan reducere emissionerne til tæt på nul, og hvornår, idet 2050 er 
den seneste dato, og identificere hindringer og muligheder samt hvilke teknologiske løsninger 
der skal udvikles, og hvilke investeringer der skal foretages inden for sektoren.

Sø- og lufttransport er store udledere og har et særligt ansvar for at reducere deres emissioner. 
Søtransportsektoren er i dag den eneste sektor, som ikke udtrykkeligt er omfattet af EU's 
emissionsreduktionsmål. Samtidig forventes drivhusgasemissionerne fra søtransportsektoren 
at vokse betydeligt frem til 2050 og nå op på 86 % over 1990-niveauet. Ordføreren er derfor 
af den opfattelse, at Kommissionen navnlig bør evaluere mulighederne for at tilpasse 
emissionerne fra luftfart og søtransport til 2030-målet og 2050-målet for klimaneutralitet med 
henblik på at reducere disse emissioner til nul senest i 2050 og forelægge lovgivningsforslag 
herom.


