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(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt
När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:
Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv
stil i högerspalten.
De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt
som ändringsförslaget avser.
När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text
gäller följande:
Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för
att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))
(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
–

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet
(COM(2020)0080),

–

med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för
parlamentet (C9-0077/2020),

–

med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ... 1,

–

med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...2,

–

med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–

med beaktande av yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för
sysselsättning och sociala frågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi,
utskottet för transport och turism, utskottet för regional utveckling och utskottet för
jordbruk och landsbygdens utveckling,

–

med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(A8–0059/2020).

1.

Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt
förslag.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1
2

Ännu ej offentliggjort i EUT.
Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1
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 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
ramkonvention om klimatförändringar
(nedan kallat Parisavtalet).
___________________
1a

EUT L 282, 19.10.2016, s. 4.
Or. en

Ändringsförslag 2.
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

(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
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viktiga för att ge draghjälp på vägen mot
klimatneutralitetsmålet.

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 3
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, företag,
fackföreningar och den akademiska
världen och bör bedöma möjligheter,
behov och utmaningar för att nå
klimatneutralitet samt delges
kommissionen.
Or. en

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 7
Kommissionens förslag
(7)

Ändringsförslag

Unionen har bedrivit en ambitiös
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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.

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

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

28 Europaparlamentets

28 Europaparlamentets

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).
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).

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).

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
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Ändringsförslag 5
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/EU30och (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/EU30och (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

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

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

32

32

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

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

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 6
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 har både en skyldighet
och resurser att fortsätta vara 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.
Or. en

Ändringsförslag 7
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 utlyst
klimat- och miljönödläge34 och vid
upprepade tillfällen uppmanat
kommissionen och medlemsstaterna att
stärka klimatarbetet för att underlätta den
nödvändiga omställningen till ett
klimatneutralt samhälle senast 2050 och
för att detta ska bli en europeisk
framgångssaga33. 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.
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__________________

__________________

33

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

33

34 Europaparlamentets

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

34 Europaparlamentets

35 Slutsatser

35 Slutsatser

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

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

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

Ändringsförslag 8
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, 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 fortsätta att minska
utsläppen för att säkerställa att upptagen
av växthusgaser överstiger utsläppen.
Or. en
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Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(12a) Alla medlemsstater har en
skyldighet att nå nationell
klimatneutralitet senast 2050. Av rättviseoch solidaritetsskäl bör unionens
stödmekanismer och finansiering, såsom
Fonden för en rättvis omställning enligt
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) …/… 1a, genomföras
med hänsyn till medlemsstaternas olika
utgångslägen när det gäller att nå
klimatneutralitet.
__________________
1a

Förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om inrättande av
Fonden för en rättvis omställning
(COM(2020) 22 final).
Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(13a) Unionen bör fortsätta med
ansträngningarna att stärka den cirkulära
ekonomin och ytterligare stödja förnybara
alternativ som kan ersätta fossilbaserade
produkter och material.
Or. en
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Ändringsförslag 11
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,
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,
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
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Ändringsförslag 12
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 rådets förordningar (EG) nr 663/2009
och (EG) nr 715/2009,
Europaparlamentets och rådets direktiv
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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 13
Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(17a) För att säkerställa att unionen och
alla medlemsstater är på rätt spår mot att
nå klimatneutralitetsmålet, och för att
säkerställa förutsägbarhet för och
förtroende hos alla ekonomiska aktörer,
däribland företag, arbetstagare,
fackföreningar, investerare och
konsumenter, bör kommissionen utforska
möjligheterna att sätta ett klimatmål för
unionen fram till 2040 och att vid behov
lägga fram lagstiftningsförslag för
Europaparlamentet och rådet.
Or. en

Ändringsförslag 14
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
PR\1204330SV.docx

(18) För att säkerställa att unionen och
alla medlemsstater är på rätt spår mot att
uppnå klimatneutralitetsmålet och går
framåt med klimatanpassningsarbetet bör
kommissionen regelbundet bedöma
framstegen. Om medlemsstaternas
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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.

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. Om en
medlemsstat inte genomför åtgärderna
enligt kommissionens rekommendationer
bör kommissionen vidta nödvändiga
åtgärder i enlighet med fördragen och
offentliggöra dessa åtgärder.
Or. en

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(18a) 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.
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 övervaka minskningarna av

PE648.563v02-00

SV

16/39

PR\1204330SV.docx

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 2050 och fullgöra unionens
åtaganden enligt Parisavtalet.
Or. en

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(19a) 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 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 när den föreslår
utvecklingsbanan för
utsläppsminskningar.
Or. en
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Ändringsförslag 17
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, klimatneutralt och
klimattåligt samhälle, bland annat genom
att lansera en europeisk klimatpakt.
Or. en

Ändringsförslag 18
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

(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 2050 och
bör vid behov lägga fram
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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.

lagstiftningsförslag för Europaparlamentet
och rådet.

__________________
37

EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
Or. en

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(21a) 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 20
Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

PR\1204330SV.docx

19/39

PE648.563v02-00

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.

I denna förordning fastställs ett bindande
mål om klimatneutralitet i unionen 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 21
Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mål om klimatneutralitet

Mål om klimatneutralitet och
mellanliggande mål
Or. en

Ändringsförslag 22
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.
Or. en
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Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
1a.
Från och med den 1 januari 2051
ska upptagen av växthusgaser överstiga
utsläppen i unionen och i alla
medlemsstater.
Or. en

Ändringsförslag 24
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 och skydd av utsatta
unionsmedborgare.
Or. en

Ändringsförslag 25
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
PR\1204330SV.docx

3.
Mot bakgrund av det
klimatneutralitetsmål som anges i artikel
2.1 ska unionens klimatmål för 2030 i
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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.

artikel 2.11 i förordning (EU) 2018/1999
fastställas till en utsläppsminskning på
65 % jämfört med 1990 års nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 26
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 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 särskilt
utvärdera möjligheterna att anpassa luftoch sjöfartens utsläpp till 2030-målet och
klimatneutralitetsmålet för 2050 för att
minska dessa utsläpp till netto noll senast
2050 och ska vid behov lägga fram
lagstiftningsförslag.
Or. en

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag

Ändringsförslag
4a.
Senast den 30 september 2025 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 på 80–85 % 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 samråda med EPCC och beakta
kriterierna i artikel 3.3.
Or. en

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4b (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
4b.
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 ska överväga nödvändiga
åtgärder, däribland antagande av
lagstiftningsförslag, i enlighet med
fördragen.
Or. en

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)
PR\1204330SV.docx
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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.
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. en

Ändringsförslag 30
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
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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 övervaka minskningarna av
växthusgasutsläppen i unionen och i
medlemsstaterna, med beaktande av
unionens koldioxidbudget enligt artikel
3a, och ska 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.
4. EPCC ska årligen rapportera sina
iakttagelser enligt punkt 3 till
kommissionen, Europaparlamentet och
rådet. EPCC ska säkerställa full insyn i
sitt arbete och göra sina rapporter
tillgängliga för allmänheten.
Or. en

Ändringsförslag 31
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 för att nå
målet i artikel 2.1 och ska 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
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anpassa utvecklingsbanan om den anser
detta lämpligt efter översynen.
Or. en

Ändringsförslag 32
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 kriterier:
Or. en

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led -a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(-a)
Unionens koldioxidbudget enligt
artikel 3a.
Or. en

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led -aa (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(-aa) De sociala, ekonomiska och
miljömässiga kostnaderna om inga eller
otillräckliga åtgärder skulle vidtas.
Or. en
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Ändringsförslag 35
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 36
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.

(-ab) Bästa tillgängliga och mest aktuella
vetenskapliga bevis, däribland de senaste
rapporterna från IPCC, EPCC och IPBES.
Or. en

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(ja)
De sektorsspecifika färdplanerna
för klimatneutralitet enligt artikel 2a.
Or. en

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)
PR\1204330SV.docx
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Kommissionens förslag

Ändringsförslag
Artikel 3a
Unionens koldioxidbudget
1. Senast den 30 juni 2021 ska
kommissionen fastställa en
koldioxidbudget för unionen och vid
behov lägga fram lagstiftningsförslag för
Europaparlamentet och rådet.
2. Unionens koldioxidbudget ska ange
den återstående mängd växthusgaser
totalt för unionens ekonomi, 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

Ändringsförslag 39
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 som ska fastställas i
enlighet med artikel 3.1. Om
utvecklingsbanan inte är tillgänglig ska
bedömningen göras utifrån kriterierna i
artikel 3.3 och klimatmålet för 2030.
Or. en
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Ändringsförslag 40
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 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 41
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. Om
utvecklingsbanan inte är tillgänglig ska
bedömningen göras utifrån kriterierna i
artikel 3.3 och klimatmålet för 2030.
Or. en

Ändringsförslag 42
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
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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 43
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, samt 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 44
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, 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 i enlighet med artikel 3.1.
Om utvecklingsbanan inte är tillgänglig
ska bedömningen göras utifrån
kriterierna i artikel 3.3 och klimatmålet
för 2030.
Or. en

Ändringsförslag 45
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 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.
Or. en
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Ändringsförslag 46
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

Ändringsförslag 47
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 48
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)
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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 49
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)
Bästa tillgängliga vetenskapliga
bevis, däribland de senaste rapporterna från
IPCC.

(d)
Bästa tillgängliga vetenskapliga
bevis, däribland de senaste rapporterna från
IPCC, EPCC och IPBES.
Or. en

Ändringsförslag 50
Förslag till förordning
Artikel 8
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-

1.
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
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och energidialoger på flera nivåer som
inrättats av medlemsstaterna i enlighet med
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.

förordning uppnås. Dessutom får
kommissionen använda sig av de klimatoch energidialoger på flera nivåer som
inrättats av medlemsstaterna i enlighet med
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.
Or. en

Ändringsförslag 51
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
2.
Kommissionen ska upprätta en
europeisk klimatpakt i syfte att 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.
Or. en

Ändringsförslag 52
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:
PE648.563v02-00
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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
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. en

Ändringsförslag 53
Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)
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Kommissionens förslag

Ändringsförslag
Artikel 9a
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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MOTIVERING

SAMMANFATTNING AV FAKTA OCH SLUTSATSER
Inledning
Under de senaste årtiondena har EU lyckats frikoppla minskningar av växthusgasutsläppen
från ekonomisk tillväxt, och utsläppen förväntas minska med cirka 45 % fram till 2030
jämfört med 1990 års nivåer. Detta är en lovande start för unionens långsiktiga insatser för att
nå klimatneutralitet.
Den europeiska gröna given syftar till att senast 2050 göra Europa till den första
klimatneutrala kontinenten samtidigt som de europeiska medborgarnas livskvalitet förbättras
och en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi skapas. Den europeiska
klimatlagen är hörnstenen i den europeiska gröna given, eftersom den innebär att EU:s mål att
åstadkomma nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 införs i lagstiftningen.
Klimatneutralitetsmålet medför en omställning av historiska mått som kommer att prägla
Europa under de kommande årtiondena. Denna omställning kommer att förändra hela vårt
samhälle. Den innebär att alla medlemsstater och alla ekonomiska sektorer måste förändras,
och det kommer betyda att medborgarna måste förändra sitt beteende och sin livsstil för att
fasa ut den fossilbränslebaserade ekonomin och nå klimatneutralitetsmålet.
För att det ska bli en framgångsrik omställning måste den genomföras på ett socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt, och vi måste se till att ingen hamnar på efterkälken.
Europas omställning till klimatneutralitet är inte isolerat från våra ansträngningar att uppnå ett
jämlikt och rättvist samhälle för alla medborgare. Medborgarnas och arbetsmarknadsparternas
deltagande och stöd är en absolut förutsättning för att unionens insatser mot
klimatförändringarna ska bli framgångsrika.
År 2050 kan verka avlägset, men för att unionen ska nå detta mål på ett förutsägbart och
stabilt sätt, samtidigt som man undviker de stora sociala, ekonomiska och miljömässiga
kostnaderna av uteblivna eller otillräckliga insatser, måste Europa vidta snabba och
beslutsamma åtgärder för att åstadkomma signifikant minskade växthusgasutsläpp i hela
ekonomin, samtidigt som man också vidtar fortsatta och mer ambitiösa anpassningsåtgärder.
Det senaste årtiondet var det varmaste som någonsin uppmätts i världen, och 2019 var det
varmaste året i Europa.3. De globala åtgärderna mot klimatförändringarna har hittills inte varit
i linje med målen i Parisavtalet. Världen är på väg att hamna farligt nära ett läge då gränsen på
1,5 °C överskrids permanent, med irreparabla skador för vår planet som följd.
Med stigande temperaturer och ökade utsläpp av växthusgaser har unionen ingen tid att
förlora. Ju längre vi väntar med att förändra vårt samhälle, desto större blir kostnaderna och
utmaningarna för att se till att omvandlingen av ekonomin sker ansvarsfullt och successivt.
Europa har ansvaret såväl som resurserna för att fortsätta leda de gemensamma insatserna för
att begränsa klimatförändringarna. Åtagandena enligt Parisavtalet och målen för hållbar
utveckling måste vara vägledande för unionens insatser och stärka ambitionerna i den
europeiska klimatlagen.
3

Kommissionen, Climate bulletin, Copernicus https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins
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Nationellt bindande mål
För att se till att medlemsstaterna står fast vid sina åtaganden enligt Parisavtalet föreslår
föredraganden att alla medlemsstater ska se till att de senast 2050 åstadkommer
nettonollutsläpp inom sitt territorium. Detta är en fråga om rättvisa, men också ett sätt för alla
medlemsstater att vinna på omställningen till klimatneutralitet. Om omställningen skjuts upp
skulle risken för sociala och ekonomiska konsekvenser öka, medan snabba åtgärder och
bindande nationella åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med klimatneutralitetsmålet
skulle ge bättre förutsägbarhet och öppna upp för nya arbetstillfällen och ökad ekonomisk
tillväxt. Unionen bör agera solidariskt och tänka på att utgångspunkten för att uppnå
klimatneutralitet varierar mellan medlemsstaterna, i samband med tillämpning av
stödmekanismer och finansiering, såsom fonden för rättvis omställning.
Negativa utsläpp efter 2050
För att skapa kontinuitet och förutsägbarhet i unionens insatser för att minska utsläppen
föreslår föredraganden att klimatneutralitetsmålet kompletteras med ett mål för tiden efter
2050 för att se till att upptagen av växthusgaser överstiger utsläppen i unionen och alla
medlemsstater.
Mellanliggande mål och förutsägbarhet i fråga om utsläppsminskningar
För att se till att unionen senast 2050 uppnår klimatneutralitet och att Europa fullgör sina
åtaganden enligt Parisavtalet behöver unionen tydliga och lämpliga klimatmål för minskning
för åren 2030 och 2040.
Dessa mål kommer att fungera både som milstolpar och riktmärken för att bedöma unionens
åtgärder och framsteg när det gäller att uppnå klimatneutralitetsmålet. Målen ska avspegla de
bästa tillgängliga och de senaste vetenskapliga evidensen och vara helt i linje med de
utsläppsminskningar som krävs för att säkerställa att Europa uppfyller Parisavtalet och
temperaturmålen i detta, särskilt målet att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C över
förindustriell nivå.4
Föredraganden föreslår därför att unionens klimatmål för 2030 skärps och att målet ska vara
att minska utsläppen med 65 % jämfört med 1990 års nivåer. Enligt FN:s miljöprograms
Emissions Gap Report 2019 måste de globala utsläppen minskas med 7,6 % per år, med
början nu, för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C Även om man inte skulle ta
hänsyn till rättviserelaterade frågor såsom utsläpp per capita eller ansvar för historiska utsläpp skulle
det för EU:s del betyda en minskning med 68 % till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

Kommissionen bör också överväga att föreslå ett mellanliggande klimatmål för 2040 med
utsläppsminskningar på mellan 80 och 85 % och lägga fram ett lagstiftningsförslag för
Europaparlamentet och rådet i detta syfte. Dessa mål är också nödvändiga för att garantera
största möjliga förutsägbarhet och öppenhet för samhället och alla ekonomiska sektorer.
Föredraganden anser inte heller att kommissionens förslag att fastställa utvecklingsbanan för
utsläppsminskningar med hjälp av delegerade akter är lämpligt eller i linje med fördragen. För
att säkerställa full insyn och för att allmänheten ska kunna delta demokratiskt i denna process
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anser föredraganden därför att utvecklingen fastställs bäst genom ett medbeslutandeförfarande
med Europaparlamentet och rådet.
Säkerställande av beslut och granskning som vilar på vetenskaplig grund
Aktuella vetenskapliga resultat och aktuell forskning är av fundamental betydelse när beslut
fattas om hur unionen ska uppnå klimatneutralitet. Rapporterna från den mellanstatliga
panelen för klimatförändringar har fungerat som en nödvändig väckarklocka för
beslutsfattarna, men har också hjälpt hela samhället att förstå hur utsläppen av växthusgaser
påverkar vår planet. Föredraganden anser att en oberoende europeisk panel för
klimatförändringar bör inrättas på EU-nivå för att fullt ut beakta vetenskaplig expertis och de
bästa tillgängliga evidensen och uppgifterna vid fastställandet av unionens åtgärder för att
uppnå klimatneutralitet och vid bedömningen av dessa åtgärder.
Fastställande av en koldioxidbudget för unionen
För att kunna vidta ansvarsfulla åtgärder på klimatområdet måste vi veta exakt hur mycket EU
kan släppa ut utan att urholka EU:s åtaganden enligt Parisavtalet. Föredraganden uppmanar
därför kommissionen att fastställa en koldioxidbudget för unionen, som anger den totala
återstående mängd växthusgaser för unionens ekonomi och uppdelad på varje ekonomisk
sektor, som kan släppas ut utan att unionens åtaganden enligt Parisavtalet riskeras. Unionens
koldioxidbudget ska vara ett grundläggande inslag i unionens insatser för att uppnå
klimatneutralitet och i bedömningarna av de politiska åtgärder som införts i detta syfte.
Sektoriella bidrag
Alla ekonomiska sektorer måste bidra till omställningen mot klimatneutralitet. För att
underlätta framsteg och beslutsfattande i detta syfte får varje sektor upprätta en färdplan som
beskriver hur och när - senast 2050 - sektorn kan minska sina utsläpp till nära noll, och även
identifiera hinder och möjligheter samt vilka tekniska lösningar som behöver utvecklas och
vilka investeringar som behöver göras inom sektorn.
Luft- och sjöfartssektorn står för stora utsläpp och har ett särskilt ansvar för att minska sina
utsläpp. Sjöfartssektorn är i dag den enda sektor som inte uttryckligen omfattas av unionens
utsläppsminskningsmål. Samtidigt förväntas utsläppen av växthusgaser från sjöfartssektorn att
öka kraftigt fram till 2050 och kan därefter nå upp till 86 % över 1990 års nivåer.
Föredraganden anser därför att kommissionen bör utvärdera möjligheterna att anpassa luftoch sjöfartssektorns utsläpp till 2030-målet och klimatneutralitetsmålet för 2050 för att
minska dessa utsläpp till netto noll senast 2050 och lägga fram lagstiftningsförslag i detta
syfte.
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