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BEKNOPTE MOTIVERING

Voor de meeste klimaatwetenschappers lijdt het geen twijfel dat de waargenomen 
veranderingen in het mondiale en regionale klimaat gedurende de afgelopen 50 jaar vrijwel 
volledig te wijten zijn aan de invloed van de mens op het klimaatsysteem, en dat er dringend 
actie moet worden ondernomen.. De voorbije jaren zijn sociale bewegingen die 
klimaatmaatregelen op grote schaal eisen, uitgegroeid tot invloedrijke stemmen in het debat 
over de vormgeving van het klimaatbeleid, met name met het oog op de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen. In een recent verslag van de Global Commission on Adaptation 
wordt benadrukt dat investeringen in aanpassingsmaatregelen die de gevolgen van door het 
weer veroorzaakte rampen verminderen, en het bestaan van mechanismen om de impact van 
deze rampen snel te boven te komen, zinvol zijn - niet alleen vanuit economisch en sociaal 
standpunt maar ook vanuit ethisch perspectief.

Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging is. De aanpak moet bijgevolg eveneens op 
mondiaal niveau plaatsvinden, en alle landen ter wereld moeten erbij worden betrokken. De 
Unie wil het voortouw nemen op het gebied van klimaatbeleid en oplossingen inzake 
klimaatneutraliteit. Zij moet echter meer inspanningen leveren om het optreden van haar 
partnerlanden kordater te maken en dit optreden ondersteunen, onder meer door middel van 
handelsbetrekkingen. In 2017 lagen de broeikasgasemissies in de EU-28 22 % onder het niveau 
van 1990: de EU zal haar doelstelling voor 2020 van een reductie van broeikasgasemissies met 
20 % met andere woorden waarschijnlijk overschrijden. De broeikasgasemissies van de EU zijn 
goed voor 9,3 % van de wereldwijde uitstoot, en zijn de afgelopen decennia gedaald. Sommige 
landen met een uitermate grote uitstoot vertonen daarentegen nog steeds een stijgende tendens.

In het klimaatbeleid moet rekening worden gehouden met een aantal belangrijke factoren, zoals 
het economisch concurrentievermogen en het welzijn en de fundamentele behoeften van de 
burgers.De vorm en snelheid van het transitietraject moeten rekening houden met nationale 
omstandigheden, zoals energiemix, energievoorzieningszekerheid, werkgelegenheidsstructuur 
en economische capaciteiten. In het verslag van Irena (het Internationaal Agentschap voor 
hernieuwbare energie) getiteld “Measuring the Socio-economics of Transition: Focus on Jobs” 
staat dat de verwachte toename van werkgelegenheid in het kader van de transitie niet in alle 
landen en regio’s even groot is, en dat het ontstaan van banen in nieuwe sectoren (zoals de 
sector van hernieuwbare energiebronnen) niet noodzakelijk evenredig is met het verlies van 
banen, noch in de tijd, noch geografisch. De transitie moet daarom zorgvuldig worden 
uitgestippeld, uitgaande van geleidelijke veranderingen op relevante gebieden, en er moet voor 
worden gezorgd dat industrieregio’s hun inzetbaarheid behouden. In plaats van te rekenen op 
de mobiliteit van werknemers, met mogelijks het risico van ontvolking, moet er worden 
gestreefd naar de economische revitalisering van regio’s die de last van het klimaatbeleid 
dragen

Bij de vormgeving van haar langetermijnklimaatbeleid moet de EU haar strategische 
beslissingen inzake de energie- en klimaatdoelstellingen baseren op de consensus die binnen de 
Europese Raad wordt bereikt. Dit is van essentieel belang om de Verdragen na te leven en alle 
lidstaten in gelijke mate te betrekken bij het vaststellen van prioriteiten en streefcijfers. De 
Europese Raad van 12 december 2019 heeft zijn goedkeuring gehecht aan de collectieve 
doelstelling om tegen 2050 tot een klimaatneutrale EU te komen, en heeft erkend dat deze 
transitie aanzienlijke investeringen zal vergen.

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
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Veel belangrijke economische sectoren ondervinden de impact van veranderingen op lange 
termijn op het gebied van temperatuur, neerslag, stijging van de zeespiegel en extreme 
gebeurtenissen als gevolg van de klimaatverandering. De verschillende economische sectoren 
moeten ertoe worden verplicht passende bijdragen te leveren aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, op basis van hun relatieve omvang, hun potentieel voor de verlaging van de 
uitstoot van broeikasgassen en de verwijdering van deze gassen, en hun 
investeringsinspanningen.  De verbranding van brandstoffen, transport uitgesloten, was 
verantwoordelijk voor 54 % van alle broeikasgassen in de EU-28 in 2017, de verbranding van 
brandstoffen voor transport (inclusief de internationale luchtvaart) voor 25 %, de landbouw 
voor 10 %, industriële processen en productgebruik voor 8 %, en afvalbeheer voor 3 %. Het 
koolstofarm maken van de energiesector is dan ook een van de belangrijkste opgaven voor de 
EU. Alle grote economische sectoren moeten echter hun steentje bijdragen, anders bereikt de 
transitie haar doel niet en is zij onrechtvaardig. Alle ETS-sectoren en alle niet-ETS-sectoren 
moeten vergelijkbare inspanningen leveren om de doelstelling van de Unie inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken.

Het is aan de Commissie richtsnoeren vast te stellen voor kernsectoren met indicatieve trajecten 
voor de reductie van broeikasgasemissies in die sectoren op het niveau van de Unie. Dit zou 
deze sectoren de nodige houvast bieden om gepaste maatregelen te nemen en de nodige 
investeringen te plannen, en zou eveneens bevorderlijk zijn voor de betrokkenheid van de 
sectoren bij het zoeken naar oplossingen inzake klimaatneutraliteit.

De richtsnoeren moeten er komen door middel van een geïnstitutionaliseerde dialoog en 
informatie-uitwisseling tussen de Commissie en belangrijke belanghebbenden, zoals 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vakbonden en het maatschappelijk middenveld, en 
moeten in nauwe samenwerking met de lidstaten worden uitgewerkt. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met diverse criteria, onder meer de beste beschikbare en kostenefficiënte 
technologie, sociaaleconomische voetafdruk, het concurrentievermogen van de sector, gedane 
investeringen en de ecologische voetafdruk van de gebruikte decarbonisatietechnologieën (bv. 
beschikbare technologieën voor ontmanteling en recycling, impact van de winning van 
grondstoffen).

De trajecten kunnen worden herzien wanneer er zich buitengewone omstandigheden 
voordoen, zoals crisissen, of in geval van een wezenlijke verandering van een van de factoren 
op basis waarvan de trajecten zijn vastgesteld. Er zij evenwel op gewezen dat ondernemingen 
zekerheid en voorspelbaarheid nodig hebben als basis voor groene investeringen en 
beslissingen inzake vergroening.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het door de Unie vastgestelde 
regelgevingskader en de inspanningen 
van de Europese industriële sectoren 
hebben ervoor gezorgd dat de 
broeikasgasemissies van de Unie tussen 
1990 en 2018 met 23 % zijn verminderd, 
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terwijl de economie in dezelfde periode 
met 61 % is gegroeid. Hieruit blijkt dat het 
mogelijk is economische groei en 
broeikasgasemissies van elkaar los te 
koppelen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de 
gevolgen van de opwarming van de aarde 
met 1,5 °C ten opzichte van de pre-
industriële niveaus en de daarmee verband 
houdende mondiale 
broeikasgasemissietrajecten20 biedt een 
sterke wetenschappelijke basis voor het 
aanpakken van de klimaatverandering en 
illustreert de noodzaak om de klimaatactie 
op te voeren. Volgens dit speciale IPCC-
verslag zijn menselijke activiteiten 
verantwoordelijk voor een stijging van de 
opwarming van de aarde met naar 
schatting ongeveer 1 °C boven pre-
industrieel niveau en zal, als we op de 
huidige manier doorgaan, tussen 2030 en 
2052 een temperatuurstijging van 1,5 °C 
worden bereikt. In het verslag wordt 
bevestigd dat de emissie van 
broeikasgassen dringend moet worden 
verminderd en dat de klimaatopwarming 
tot 1,5 °C moet worden beperkt, met name 
om de kans op extreme 
weersomstandigheden en op het bereiken 
van het kantelpunt te verkleinen. In het 
Global Assessment Report 201921 van het 
Intergouvernementeel Platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten (IPBES) werd 
aangetoond dat de biodiversiteit er 
wereldwijd op achteruitgaat en dat de 
klimaatverandering de op twee na 
belangrijkste oorzaak van het verlies van 
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biodiversiteit is22.

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

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

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

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

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

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

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Tenzij we de broeikasgasemissies 
drastisch terugschroeven of ons aan de 
klimaatverandering aanpassen, zullen de 
ecosystemen, mensen en economieën in 
de Unie te maken krijgen met ingrijpende 
fenomenen als gevolg van de 
klimaatverandering. Aanpassing aan de 
klimaatverandering maakt het mogelijk 
onvermijdelijke gevolgen op een 
kosteneffectieve manier binnen de perken 
te houden, en kan dankzij op de natuur 
gebaseerde oplossingen aanzienlijke 
nevenvoordelen opleveren.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) De totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit vereist een 
transformatie en inspanningen van alle 
economische sectoren ter vermindering 
van hun broeikasgasemissies. Aangezien 
de productie en het verbruik van energie 
van grote invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
eerlijk, duurzaam, betaalbaar, veilig en 
voornamelijk op hernieuwbare bronnen 
gebaseerd energiestelsel, dat steunt op een 
goed functionerende interne energiemarkt, 
van essentieel belang. De Unie zal 
ambitieuze en coherente 
regelgevingskaders moeten vaststellen, 
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klimaatneutraliteit. onder meer met betrekking tot essentiële 
aanjagers voor het bereiken van 
klimaatneutraliteit, zoals digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling. Om te 
garanderen dat alle sectoren van de 
economie bijdragen aan de 
klimaatdoelstellingen van de Unie, moet 
zij ervoor zorgen dat de bevolking hierbij 
betrokken wordt.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Meer hulpbronnenefficiëntie is 
belangrijk voor de vermindering van 
broeikasgasemissies. Daarom moet de 
Unie haar inspanningen ter bevordering 
van de circulaire economie, die gebaseerd 
is op het beginsel van afvalpreventie, 
voortzetten, hernieuwbare oplossingen 
nog meer ondersteunen en de 
koolstofvoetafdruk van producten verder 
verminderen. Om de uitstoot van fossiele 
brandstoffen tot een minimum te 
beperken, is het belangrijk om  emissie-
intensieve materialen geleidelijk te 
vervangen, daar waar marktklare 
technologische alternatieven voorhanden 
zijn, en circulariteit in alle sectoren te 
bevorderen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De klimaatbescherming vormt een 
gelegenheid voor de economie van de 
Unie om haar activiteiten op te voeren en 
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de vruchten te plukken van het 
voortrekkersvoordeel door het voortouw te 
nemen in schone technologieën. Op deze 
manier zou de Unie het leiderschap van 
haar industrieën op het gebied van 
mondiale innovatie kunnen helpen 
veiligstellen. Duurzame innovatie van de 
productie kan de EU-industrie sterker 
maken in belangrijke marktsegmenten en 
aldus bestaande banen veiligstellen en 
nieuwe banen scheppen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) De transitie naar schone energie 
zal leiden tot een kostenefficiënt, 
technologieneutraal en stabiel 
energiestelsel waarin de primaire 
energievoorziening grotendeels afkomstig 
zal zijn uit hernieuwbare energiebronnen. 
Zo zal de voorzieningszekerheid 
aanzienlijk worden verbeterd, de 
energieafhankelijkheid worden 
verminderd en de werkgelegenheid in de 
EU worden gestimuleerd.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De Unie streeft met het pakket 
“Schone energie voor alle Europeanen”29 
naar een ambitieuze 
decarbonisatieagenda, met name door een 
robuuste energie-unie tot stand te brengen, 
met inbegrip van doelstellingen tegen 2030 
op het gebied van energie-efficiëntie en de 
inzet van hernieuwbare energie in de 

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

energie in de Richtlijnen 2012/27/EU30 en 
(EU) 2018/200131 van het Europees 
Parlement en de Raad, en door de relevante 
wetgeving te versterken, waaronder 
Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad32.

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

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

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

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

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

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

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

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

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De Unie maakt zich sterk voor 
versnelling van de 
decarbonisatiedoelstellingen door middel 
van proefprojecten in regio’s met 
specifieke geografische en demografische 
omstandigheden, zoals eilanden, via het 
programma “Schone energie voor de EU-
eilanden”. Bij de transitie naar een 
klimaatneutrale economie moet de Unie 
met name aandacht schenken aan de 
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behoeften van eilandgebieden en 
ultraperifere regio’s.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) De Unie is verantwoordelijk voor 
slechts 9 % van de mondiale emissie van 
broeikasgassen, maar is nu al een 
internationale koploper in de transitie naar 
klimaatneutraliteit. Zij is vastbesloten deze 
transitie op een rechtvaardige, vanuit 
maatschappelijk oogpunt eerlijke en 
inclusieve manier te laten verlopen en de 
ambitie op mondiaal niveau op te drijven 
en het wereldwijde optreden tegen de 
klimaatverandering te versterken, met 
gebruikmaking van alle instrumenten 
waarover zij beschikt, inclusief 
klimaatdiplomatie en 
handelsbeleidsinstrumenten. De Unie 
draagt de verantwoordelijkheid om 
duidelijk te maken dat deze transformatie 
mogelijk is.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

een klimaatneutrale Unie tot stand te 
brengen, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs. Hierbij heeft de Europese Raad 
erkend dat er met het oog op een 
kosteneffectieve, geslaagde en eerlijke 
transitie een gunstig kader tot stand moet 
worden gebracht dat alle lidstaten ten 
goede komt, op een billijke manier, 
waarbij met name rekening wordt 
gehouden met de uitgangspositie van elke 
lidstaat, en dat adequate instrumenten, 
stimulansen, steun en investeringen 
omvat. Hiervoor zullen aanzienlijke 
publieke en particuliere investeringen 
nodig zijn. De Europese Raad heeft de 
Commissie ook verzocht om zo spoedig 
mogelijk in 2020 een voorstel voor te 
bereiden voor de langetermijnstrategie van 
de Unie, met het oog op de aanneming 
ervan door de Raad en de voorlegging 
ervan in het kader van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering.

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

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

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

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

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

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

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De COVID-19-pandemie 
heeft geleid tot een historische, 
humanitaire en economische crisis die 
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zijn weerga niet kent. Bij het beleid van de 
Unie moet dan ook worden uitgegaan van 
een nieuwe grondige effectbeoordeling 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
nieuwe economische werkelijkheid. Om 
deze crisis te boven te komen en gezien 
het herstelplan voor Europa van de 
Commissie heeft de Unie nood aan een 
duidelijk beleidskader voor 
infrastructuurontwikkeling en -onderzoek 
in samenhang met markteconomische 
beginselen. Het handelsbeleid moet in 
overeenstemming zijn met de 
voorschriften voor bedrijven die op de 
interne markt actief zijn, om 
concurrentieverstoring voor de EU-
industrie te voorkomen. Effectieve 
markteconomie-instrumenten kunnen 
dienen als model voor de bouw- en de 
vervoerssector.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) De Unie en de lidstaten moeten 
ernaar streven om, door middel van 
natuurlijke en technologische oplossingen, 
uiterlijk tegen 2050 de antropogene 
emissies en de verwijderingen van 
broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. Hierbij moet 
bijzondere aandacht uitgaan naar de 
intensivering van onderzoek en de 
ontwikkeling van koolstofputten. De 
doelstelling om tegen 2050 
klimaatneutraliteit in de Unie tot stand te 
brengen, moet door alle lidstaten samen 
nagestreefd worden, waarbij ook het 
regionale en lokale beleidsniveau moet 
worden betrokken, en de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie moeten de nodige maatregelen 
nemen om de verwezenlijking ervan 
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mogelijk te maken. Maatregelen op het 
niveau van de Unie zullen een groot deel 
uitmaken van de maatregelen op het 
niveau van de lidstaten, opdat het doel op 
een kosteneffectieve, rechtvaardige en 
sociaal evenwichtige manier wordt 
bereikt, waarbij het economisch 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid - met inachtneming van 
de genderdimensie - worden bevorderd en 
waarbij niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De klimaatdoelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs moeten 
op een kostenefficiënte en sociaal 
evenwichtige manier ten uitvoer worden 
gelegd. Alleen als de Unie economisch 
sterk, aantrekkelijk voor investeringen en 
internationaal concurrerend blijft en 
zorgt voor een breed maatschappelijk 
draagvlak, kan zij fungeren als mondiaal 
model voor klimaatbescherming.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie uiterlijk tegen 
2050 moet op het niveau van de Unie en 
de lidstaten leiden tot een veerkrachtiger 
en concurrerender economie, die 
technologisch geavanceerd is, zorgt voor 
economische groei, nieuwe kansen voor 
het bedrijfsleven en werkgelegenheid en 
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de energie-afhankelijkheid van de Unie 
vermindert. Daarnaast moet deze transitie 
bijdragen aan versterking van de 
samenhang binnen de Unie door de 
burgers en gebieden te helpen profiteren 
van de energietransitie die juist hen het 
hardst treft. Hiertoe moet de Unie 
voorzien in passende mechanismen en 
middelen om de grote hoeveelheid 
investeringen te mobiliseren die nodig zijn 
voor de financiering van de transitie naar 
klimaatneutraliteit op een kostenefficiënte 
en sociaal rechtvaardige manier in alle 
lidstaten, in functie van hun verschillende 
uitgangsposities.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Er is ook steun nodig voor 
de noodzakelijke investeringen in nieuwe 
duurzame technologieën die essentieel 
zijn om de doelstelling van 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken. In 
dit verband is het van belang 
technologische neutraliteit te eerbiedigen 
en een lock-in-effect te vermijden. Zoals 
aangegeven in de mededeling van de 
Commissie over een waterstofstrategie 
voor een klimaatneutraal Europa, kan 
waterstof ook een rol spelen bij het 
ondersteunen van de verbintenis van de 
Unie tot het bereiken van 
koolstofneutraliteit uiterlijk in 2050, met 
name in energie-intensieve sectoren.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quinquies)Bij de transitie naar 
klimaatneutraliteit moet de Unie het 
concurrentievermogen van haar industrie, 
met name haar energie-intensieve 
industrie, vrijwaren, onder meer door 
doeltreffende maatregelen uit te werken 
om koolstoflekkage aan te pakken, op een 
manier die verenigbaar is met de regels 
van de Wereldhandelsorganisatie, en om 
te zorgen voor een gelijk speelveld tussen 
de Unie en derde landen ter voorkoming 
van oneerlijke concurrentie vanwege het 
niet uitvoeren van klimaatbeleid 
overeenkomstig de Overeenkomst van 
Parijs.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 sexies) Een daadwerkelijk 
doeltreffend klimaatbeleid van de Unie 
moet voorzien in de aanpak van 
koolstoflekkage en de ontwikkeling van 
geschikte handelsbeleidsinstrumenten, 
zoals het mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, ter 
bescherming van de EU-normen en de 
koplopers in de EU-industrieën.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Unie moet haar klimaatactie en 
internationaal leiderschap inzake klimaat 
ook na 2050 voortzetten om de mensheid 

(13) De Unie moet haar klimaatactie op 
lange termijn voortzetten en andere 
internationale partners ertoe aanzetten 
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en de planeet te beschermen tegen de 
dreiging van een gevaarlijke 
klimaatverandering, met het oog op de 
verwezenlijking van de in de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
temperatuurdoelstellingen en 
overeenkomstig de wetenschappelijke 
aanbevelingen van de IPCC.

gelijkaardig beleid goed te keuren met als 
doel de economie, de mensheid en haar 
natuurlijke leefmilieu te beschermen tegen 
vervuiling en tegen de dreiging van een 
gevaarlijke klimaatverandering, met het 
oog op de verwezenlijking van de in 
artikel 2 van de Overeenkomst van Parijs 
vastgestelde langetermijndoelstelling die 
inhoudt dat de stijging van de 
temperatuur op aarde wordt beperkt tot 
1,5 °C boven het pre-industriële niveau, 
en overeenkomstig de wetenschappelijke 
aanbevelingen van de IPCC.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

economische en ecologische kosten van 
onvoldoende handelen, en er tegelijkertijd 
voor te zorgen dat het beleid van de Unie 
voor het verlagen en verwijderen van 
broeikasgassen en voor meer veerkracht 
kostenefficiënt en technologieneutraal is; 
vooruitgang op het gebied van milieu-
integriteit en ambitieniveau.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De doelstelling van 
broeikasgasneutraliteit in de Unie tegen 
2050 moet worden bereikt door middel 
van een sociaal rechtvaardige en 
kostenefficiënte transitie. Hierbij moeten 
de verschillende uitgangsposities van de 
lidstaten met betrekking tot de doelstelling 
van klimaatneutraliteit in aanmerking 
worden genomen. De financierings- en 
steunmechanismen van de Unie moeten in 
verhouding staan tot de sociale en 
economische last van de transitie, zonder 
evenwel in te gaan tegen het structurele 
en regionale beleid overeenkomstig de 
Verdragen. Met name mechanismen zoals 
het moderniseringsfonds, de 
solidariteitsreserve binnen de EU-ETS en 
het fonds voor een rechtvaardige transitie 
moeten voldoende financiële middelen 
ontvangen om te kunnen bijdragen tot de 
van de betrokken sectoren gevraagde 
inspanningen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De totstandbrenging van 
klimaatbestendigheid en de aanpassing 
aan de onvermijdelijke gevolgen van 
klimaatverandering vergen ook een 
gezamenlijke inspanning van de 
economische en de sociale sector alsook 
samenhang in de EU-wetgeving en het 
EU-beleid.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie heeft in haar (17) De Commissie heeft in haar 
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mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. Tegen 
september 2020 moet de Commissie, op 
basis van een uitgebreide 
effectbeoordeling en rekening houdend 
met haar analyse van de geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplannen die 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2018/1999 van het Europees Parlement en 
de Raad36 bij de Commissie zijn 
ingediend, de 2030-streefcijfers van de 
Unie inzake het klimaat evalueren en 
mogelijkheden onderzoeken om de 
emissiereductiedoelen voor 2030 te 
verhogen zodat emissies tegen die tijd 50 
tot 55 % minder zijn dan in 1990. Als de 
Commissie het nodig acht om het doel van 
de Unie voor 2030 te wijzigen, moet zij 
een voorstel doen aan het Europees 
Parlement en de Raad doen om deze 
verordening waar nodig te wijzigen. 
Daarnaast moet de Commissie uiterlijk op 
30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990.

mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. Gezien de 
Uniedoelstelling om uiterlijk tegen 2050 
klimaatneutraliteit tot stand te brengen, 
wordt de Unieklimaatdoelstelling voor 
2030 verhoogd tot een emissiereductie van 
minstens 55 % ten opzichte van de 
niveaus van 1990. De doelstelling van de 
Unie inzake klimaatneutraliteit moet 
onder meer worden verwezenlijkt door de 
ontwikkeling en waar nodig de herziening 
van relevante EU-wetgeving. Daarnaast 
moet de Commissie uiterlijk op 30 juni 
2021 op basis van het resultaat van de 
effectbeoordeling beoordelen hoe de 
Uniewetgeving, inclusief de relevante 
onderdelen van het pakket “Schone 
energie voor alle Europeanen”, gewijzigd 
zou moeten worden om de voorgestelde 
nieuwe emissiereductiedoelstelling te 
bereiken. De Commissie moet uiterlijk 
tegen 30 september 2025 een grondige 
effectbeoordeling uitvoeren en op basis 
hiervan de mogelijkheden onderzoeken 
voor het vaststellen van een EU-
emissiereductiedoelstelling voor 2040. 
Eventueel moet de Commissie voorstellen 
hiertoe voorleggen aan het Europees 
Parlement en de Raad.

__________________ __________________
36 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) 
nr. 663/2009 en (EG) nr. 715/2009 van het 

36 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) 
nr. 663/2009 en (EG) nr. 715/2009 van het 
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Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU en 2013/30/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 2009/119/EG en (EU) 
2015/652 van de Raad, en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 525/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU en 2013/30/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 2009/119/EG en (EU) 
2015/652 van de Raad, en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 525/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Om de klimaatdoelstelling 
voor 2030 te bereiken en uiterlijk in 2050 
tot klimaatneutraliteit te komen, moet de 
Unie blijven werken aan een sterke, 
duurzame economie. Zij moet hiertoe met 
name haar inspanningen opvoeren om het 
gebruik van fossiele brandstoffen tot een 
minimum te beperken en uiteindelijk 
geleidelijk af te schaffen binnen een 
tijdsbestek dat strookt met de 
doelstellingen van deze verordening. 
Hierbij moet zij rekening houden met de 
overbruggingsrol van aardgas in de 
transitie naar een koolstofneutrale 
economie.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) De Commissie heeft diverse 
initiatieven ontwikkeld en goedgekeurd op 
het gebied van sectorale 
energiewetgeving, in het bijzonder met 
betrekking tot hernieuwbare energie, 
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energie-efficiëntie alsook de 
energieprestatie van gebouwen. Met deze 
initiatieven moet rekening worden 
gehouden bij de vooruitgang op lange 
termijn op nationaal niveau bij de 
werkzaamheden met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstelling van de 
Unie inzake klimaatneutraliteit tegen 
2050.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) De Commissie moet zorgen voor 
een solide en objectieve beoordeling op 
basis van de meest actuele 
wetenschappelijke, technische en sociaal-
economische bevindingen, waarin een 
pluriforme, onafhankelijke expertise is 
vertegenwoordigd, en moet haar 
beoordeling baseren op relevante 
informatie, met inbegrip van door de 
lidstaten ingediende en gerapporteerde 
gegevens, verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, en de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de verslagen van de IPCC, de meest 
recente inventarisatie in overeenstemming 
met artikel 14 van de Overeenkomst van 
Parijs en het UNFCCC. Aangezien de 
Commissie zich ertoe verbonden heeft na 
te gaan hoe de EU-taxonomie in het kader 
van de Europese Green Deal door de 
publieke sector kan worden gebruikt, moet 
deze beoordeling informatie omvatten over 
ecologisch duurzame beleggingen door de 
Unie en de lidstaten, in overeenstemming 
met Verordening (EU) 2020/... 
[taxonomieverordening], zodra deze 
informatie beschikbaar is. De Commissie 
moet waar mogelijk gebruikmaken van 
Europese en mondiale statistieken en 
gegevens, en moet voorzien in toetsing 
door deskundigen. Voor zover dit passend 
is en in overeenstemming is met zijn 
jaarlijks werkprogramma, moet het 
Europees Milieuagentschap de Commissie 
bijstaan.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet de Commissie de opties beoordelen 
voor de structuur en de opzet van een 
indicatief traject op EU-niveau ter 
verwezenlijking van de EU-
klimaatdoelstelling voor 2030 en van 
klimaatneutraliteit in de Unie uiterlijk 
tegen 2050, en moet zij in dit verband een 
wetgevingsvoorstel indienen bij het 
Europees Parlement en de Raad.

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

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De klimaatverandering is per 
definitie een grensoverschrijdende 
uitdaging. Een gecoördineerd optreden op 
het niveau van de Unie is bijgevolg nodig 
om de nationale beleidsinstrumenten 
effectief aan te vullen en te versterken. 
Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de totstandbrenging 
van klimaatneutraliteit in de Unie tegen 

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

de Unie tegen 2050, niet voldoende door 
de lidstaten kan worden verwezenlijkt, 
maar vanwege de omvang of de gevolgen 
ervan, beter door de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
vaststellen in overeenstemming met het in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Een goed functionerende 
interne energiemarkt is een belangrijk 
onderdeel van de energietransitie en helpt 
deze financieel levensvatbaar te maken. 
De ontwikkeling van slimme en digitale 
geïntegreerde elektriciteits- en gasnetten, 
conform de klimaat- en 
energiedoelstellingen, moet daarom de 
hoogste prioriteit krijgen in het meerjarig 
financieel kader (trans-Europese 
netwerken met de Connecting Europe 
Facility, CEF). Ook herstelprogramma’s 
in verband met COVID-19 moeten de 
ontwikkeling van transnationale 
energienetwerken ondersteunen. 
Doeltreffende en snelle 
besluitvormingsprocedures zijn 
noodzakelijk ter ondersteuning van de 
ontwikkelingen op het gebied van 
transnationale netwerken, met name met 
betrekking tot toekomstgerichte met 
waterstof compatibele gasinfrastructuur.

Amendement 35
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Voorstel voor een verordening
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) Europese allianties, met 
name in de accu- en waterstofsector, zijn 
van het grootste belang: wanneer ze op 
Europees niveau worden gecoördineerd, 
bieden ze mooie kansen voor het herstel 
en het welslagen van structurele 
veranderingen in de regio’s na de 
COVID-19-pandemie. De regelgeving 
moet een kader scheppen voor innovaties 
in klimaatvriendelijke mobiliteit en 
energieopwekking. Die allianties dienen 
toereikende steun en financiering te 
ontvangen en moeten ook deel uitmaken 
van het toekomstige buitenlands en 
nabuurschapsbeleid alsmede van 
handelsovereenkomsten.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie tegen 2050, met het oog op de 

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie en in elke lidstaat tegen uiterlijk 
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temperatuurdoelstelling op lange termijn 
die is vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs, en biedt een 
kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

2050, met het oog op de 
temperatuurdoelstellingen op lange 
termijn die zijn vastgesteld in artikel 2 van 
de Overeenkomst van Parijs, en biedt een 
kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de 
vereiste van een rechtvaardige transitie 
voor de werknemers, met als uitgangspunt 
dat duurzame innovaties inzake productie 
de positie van de EU-industrieën in 
belangrijke marktsegmenten kunnen 
versterken en aldus degelijke en 
hoogwaardige banen kunnen beschermen 
en creëren.

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt de 
klimaatverandering erkend als een 
collectieve uitdaging die collectieve 
oplossingen vereist op basis van een 
eerlijke en rechtvaardige transitie. In een 
geest van rechtvaardigheid moeten alle 
lidstaten en alle economische sectoren een 
bijdrage leveren aan het aangaan van 
deze uitdaging.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Verordening (EU) 2018/1999 vermelde 
broeikasgassen.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Definitie

- “klimaatneutraliteit”: nettonuluitstoot 
van broeikasgassen in de Unie om te 
komen tot een evenwicht tussen de 
antropogene emissies per bron en de 
verwijderingen per put van 
broeikasgassen in de Unie;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De emissies en verwijderingen van 
broeikasgassen die in het Unierecht 
gereguleerd zijn, zijn zo vroeg mogelijk en 
uiterlijk in 2050 op niveau van de Unie in 
evenwicht, zodat de netto-uitstoot van 
broeikasgassen in de Unie tegen die datum 
tot nul kan worden herleid. Elke lidstaat 
bereikt uiterlijk in 2050 een 
nettonuluitstoot van emissies. Na die 
datum moet de verwijdering van 
broeikasgassen de uitstoot ervan 
overtreffen.

Amendement 42

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

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

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau, om de individuele, en 
dientengevolge, collectieve 
verwezenlijking van de in lid 1 genoemde 
nuluitstootdoelstelling mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van de competitiviteit en 
maatschappelijke en economische cohesie 
van de Unie, de bescherming van 
kwetsbare consumenten, rechtvaardigheid 
tussen de lidstaten en een eerlijke transitie.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. In het licht van de in artikel 2, lid 1, 
bedoelde doelstelling wordt de doelstelling 
voor 2030 inzake de reductie in de Unie 
zelf van de broeikasgasemissies door de 
gehele economie van de Unie vastgesteld 
op ten minste 55% in vergelijking met het 
niveau van 1990.

Amendement 44

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

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

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe alle Uniewetgeving die 
relevant is voor het bereiken van de 
streefwaarde van de Unie voor 2030 moet 
worden gewijzigd om de in artikel 2, lid 3, 
vastgestelde EU-klimaatdoelstelling voor 
2030 en de in artikel 2, lid 1, vastgestelde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken. De beoordeling van de 
Commissie gaat, waar passend, vergezeld 
van wetgevingsvoorstellen.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk op 30 september 2025 
verkent de Commissie, met het oog op de 
in artikel 2, lid 1, vastgestelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit en na een 
grondige effectbeoordeling, welke 
mogelijkheden er zijn om een 
klimaatdoelstelling voor 2040 vast te 
stellen voor de Unie en dient zij in 
voorkomend geval wetgevingsvoorstellen 
in bij het Europees Parlement en de Raad. 
Bij het verkennen van de mogelijkheden 
voor de klimaatdoelstelling voor 2040 
houdt de Commissie rekening met de in 
artikel 3, lid 3, vastgestelde criteria. De 
effectbeoordeling gaat na hoe de 
Uniewetgeving die relevant is voor het 
bereiken van die doelstelling, moet 
worden gewijzigd.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 9 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen in aanvulling 
op deze verordening, om een traject af te 
bakenen op het niveau van de Unie, 
teneinde de in artikel 2, lid 1, genoemde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit 
tegen 2050 te bereiken. Uiterlijk zes 
maanden na elke algemene inventarisatie 
als bedoeld in artikel 14 van de 
Overeenkomst van Parijs, beoordeelt de 
Commissie het traject.

1. Tegen ... [twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
dient de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in met een indicatief 
traject op het niveau van de Unie om de in 
artikel 2, lid 3, vastgestelde 
klimaatdoelstelling van de Unie voor 2030 
en de in artikel 2, lid 1, vastgestelde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het traject begint met de in artikel 
2, lid 3, bedoelde 2030-streefcijfers voor 
klimaat van de Unie.

2. Het in lid 1 genoemde EU-traject 
gaat van start op ... [zes maanden na de 
inwerkingtreding van het in lid 1 
genoemde wetgevingsvoorstel] en wordt 
uitgestippeld aan de hand van mijlpalen 
om de twee jaar.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de Commissie 
overeenkomstig lid 1 een traject afbakent, 
houdt zij rekening met het volgende:

3. Wanneer de Commissie 
overeenkomstig lid 1 een traject afbakent, 
kan zij rekening houden met de volgende 
criteria:

Amendement 49
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) sociaaleconomische voetafdruk;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kosteneffectiviteit en economische 
efficiëntie;

a) kosteneffectiviteit en economische 
efficiëntie, rekening houdend met de 
sociale en economische kosten en de 
milieukosten van niet-optreden en 
ontoereikende of uitgestelde 
klimaatmaatregelen;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) concurrentievermogen van de 
economie van de Unie;

b) concurrentievermogen van de 
economie van de Unie en haar 
belangrijkste sectoren, inclusief de 
huidige stand van zaken inzake de 
evolutie van Europese kmo’s, aan de hand 
van de kmo-test;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) beste beschikbare technologieën; c) beste beschikbare technologieën, 
hun huidige marktpenetratie en 
vooruitzichten voor de toekomstige uitrol 
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van gebruiksklare nieuwe technologieën 
en baanbrekende innovaties, met 
inachtneming van het beginsel van 
technologieneutraliteit en met vermijding 
van eventuele lock-in-effecten;

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de kosten voor ontmanteling en 
recycling van de betrokken technologieën, 
evenals de impact ervan op het milieu en 
de biodiversiteit, inclusief de impact van 
de winning van grondstoffen

Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) hulpbronnenefficiëntie, 
economische betaalbaarheid, 
toegankelijkheid en 
voorzieningszekerheid van grondstoffen;

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) beschikbaarheid en kosten van 
koolstofarme en klimaatneutrale 
grondstoffen, energie, noodzakelijke 
infrastructuur en koolstofarme 
technologieën;
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Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de noodzaak om het gebruik en 
bijgevolg de EU-afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen tot een minimum te 
beperken en uiteindelijk geleidelijk af te 
schaffen, binnen een tijdsbestek dat 
verenigbaar is met de in artikel 2, lid 1, 
van deze verordening vastgestelde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
rekening houdend met de 
overbruggingsrol van aardgas in de 
transitie naar een koolstofneutrale 
economie;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) rechtvaardigheid en solidariteit 
tussen en binnen de lidstaten;

e) rechtvaardigheid en solidariteit 
tussen en binnen de lidstaten, gezien de 
verschillende uitgangsposities van en 
omstandigheden in de lidstaten;

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de noodzaak om de ecologische 
doeltreffendheid en de vooruitgang in de 
loop van de tijd te waarborgen;

f) de noodzaak om de ecologische 
integriteit, doeltreffendheid en vooruitgang 
in de loop van de tijd te waarborgen, 
overeenkomstig artikel 4, lid 3, van de 
Overeenkomst van Parijs;
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Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) investeringsbehoeften en -kansen; g) investeringscycli, -behoeften en -
kansen, en de behoefte aan 
voorspelbaarheid voor economische 
sectoren alsook aan stabiele regelgeving 
voor investeringen, rekening houdend met 
het risico van gestrande activa;

Amendement 60

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) een eerlijke lastenverdeling over 
de economische sectoren, hun 
broeikasgasreductiepotentieel, energie-
efficiëntie en de ondernomen 
investeringsinspanningen in verband met 
decarbonisatie;

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie;

h) de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie voor alle 
onderdelen van de samenleving, rekening 
houdend met de mogelijke sociaal-
economische impact van toekomstige 
maatregelen;

Amendement 62
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) een beoordeling van de 
energiearmoede in en de 
energiekwetsbaarheid van elke lidstaat en 
van de vorderingen bij de vermindering 
hiervan, alsook een evaluatie van de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de internationale ontwikkelingen en 
inspanningen ter verwezenlijking van de 
langetermijndoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en de 
uiteindelijke doelstelling van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering;

i) de internationale ontwikkelingen en 
mondiale inspanningen, inclusief door 
derde landen, ter verwezenlijking van de 
langetermijndoelstellingen inzake het 
klimaat van de Overeenkomst van Parijs 
en de uiteindelijke doelstelling van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering;

Amendement 64

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) het voorkomen van 
koolstoflekkage en doeltreffende 
maatregelen ter bescherming tegen 
koolstoflekkage, met name in energie-
intensieve industrieën die op mondiaal 
niveau concurrentieel zijn, en de rol van 
handelsbeleidsinstrumenten;

Amendement 65
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) de koolstofvoetafdruk van 
eindproducten en verbruik in de Unie;

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter i quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i quater) de noodzaak om het 
gebruik van hernieuwbare producten en 
circulariteit in alle sectoren te 
bevorderen;

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de beste beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke kennis, met 
inbegrip van de meest recente rapporten 
van de IPCC.

j) de beste beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke kennis, met 
inbegrip van de meest recente rapporten 
van de IPCC en het IPBES;

Amendement 68

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de VN;

Amendement 69
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) de gevolgen van de COVID-19-
pandemie en de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland uit de Unie voor de 
economische situatie in de Unie en haar 
belangrijkste economische sectoren;

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter j quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j quater) de noodzaak om voor 
samenhang te zorgen met de andere 
beleidsdoelstellingen en wetgeving van de 
Unie;

Amendement 71

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie beoordeelt het in 
lid 1 van dit artikel genoemde EU-traject 
uiterlijk zes maanden na elke algemene 
inventarisatie als bedoeld in artikel 14 van 
de Overeenkomst van Parijs, en dient 
indien nodig een wetgevingsvoorstel in om 
het traject bij te stellen.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betrokken instellingen van de 
Unie en de lidstaten zorgen voor 
voortdurende vooruitgang bij het vergroten 
van het vermogen tot aanpassing, het 
versterken van de veerkracht en het 
verminderen van de kwetsbaarheid voor 
klimaatverandering, overeenkomstig 
artikel 7 van de Overeenkomst van Parijs.

1. De lidstaten en de relevante 
instellingen van de Unie zorgen voor 
voortdurende vooruitgang bij het vergroten 
van het vermogen tot aanpassing, het 
stimuleren van onderzoek, het versterken 
van de veerkracht, het verminderen van de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering en 
het bevorderen van een eerlijke transitie, 
met als doel te voldoen aan de in artikel 7 
van de Overeenkomst van Parijs genoemde 
doelstellingen en aan de 
aanpassingsdoelstellingen die zijn 
opgenomen in artikel 19 van en 
bijlage VIII bij 
Verordening (EU) 2018/1999.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten ontwikkelen 
aanpassingsstrategieën en -plannen en 
voeren deze uit, met inbegrip van brede 
kaders voor risicobeheer, op basis van 
robuuste referentiescenario’s met 
betrekking tot klimaat en kwetsbaarheid, 
en voortgangsbeoordelingen.

2. De lidstaten ontwikkelen 
aanpassingsstrategieën en -plannen en 
voeren deze uit, met inbegrip van brede 
kaders voor risicobeheer, op basis van 
robuuste referentiescenario’s met 
betrekking tot klimaat en kwetsbaarheid, 
en voortgangsbeoordelingen, en brengen 
overeenkomstig artikel 19 van 
Verordening (EU) nr. 2018/1999 verslag 
uit aan de Commissie over die strategieën 
en plannen. Die strategieën en plannen 
omvatten maatregelen en acties die in 
overeenstemming zijn met de nationale 
doelstellingen inzake aanpassing aan de 
klimaatverandering, en voorzien in 
adequate financiering, onder meer uit 
publieke en private bronnen.

Amendement 74
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie ondersteunt de 
lidstaten bij het ontwikkelen van deze 
strategieën en plannen door in de hele 
Unie gegevens over toekomstige 
klimaateffecten te verzamelen en te 
verstrekken, en activiteiten te 
ondersteunen die de sociale aspecten van 
energiearmoede aanpakken.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 september 2023, en 
vervolgens om de 5 jaar, beoordeelt de 
Commissie, samen met de in artikel 29, 
lid 5, van Verordening (EU) 2018/1999 
bedoelde beoordeling:

Uiterlijk op 30 september 2023, en 
vervolgens om de twee jaar, beoordeelt de 
Commissie, samen met de in artikel 29, lid 
5, van Verordening (EU) 2018/1999 
bedoelde beoordeling:

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de collectieve vooruitgang op 
mondiaal niveau betreffende de 
verwezenlijking van de in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs genoemde 
doelstellingen;

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de collectieve vooruitgang van alle 
lidstaten betreffende de verwezenlijking 
van de doelstelling van een sterke, 
duurzame en goed presterende industrie 
voor de economie van de Unie, en de 
doelstelling van een toename van het 
gewicht van de industrie in het bbp van de 
Unie;

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) de door alle lidstaten 
genomen maatregelen en de collectieve 
vooruitgang van alle lidstaten bij de 
verwezenlijking van de in de plannen voor 
een rechtvaardige transitie opgenomen 
doelstellingen, zodat geen enkel deel van 
de samenleving en de economie 
achterblijft;

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter b quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quinquies) de collectieve vooruitgang 
van alle lidstaten op het gebied van de 
bestrijding van energiearmoede;

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie legt de conclusies van die 
beoordeling, samen met het verslag over 
de stand van de energie-unie dat 
overeenkomstig artikel 35 van Verordening 
(EU) 2018/1999 in het betreffende 
kalenderjaar is opgesteld, voor aan het 
Europees Parlement en de Raad.

De Commissie legt deze beoordelingen en 
de bijbehorende conclusies, samen met het 
verslag over de stand van de energie-unie 
dat overeenkomstig artikel 35 van 
Verordening (EU) 2018/1999 in het 
betreffende kalenderjaar is opgesteld, voor 
aan het Europees Parlement en de Raad, en 
maakt ze openbaar.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 30 september 2023, en 
vervolgens om de 5 jaar, beoordeelt de 
Commissie:

2. Uiterlijk op 30 september 2023, en 
vervolgens om de 2 jaar, beoordeelt de 
Commissie:

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de overeenstemming van de 
maatregelen van de Unie met de in 
artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt 
in het in artikel 3, lid 1, bedoelde traject;

a) de overeenstemming van de 
maatregelen en het beleid van de Unie, 
inclusief sectorgebonden wetgeving, met 
de in artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt 
in het in artikel 3, lid 1, bedoelde traject, 
en met de mondiale ontwikkeling 
overeenkomstig de doelstelling van de 
Overeenkomst van Parijs;

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de toereikendheid van de EU-
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
vooruitgang wordt geboekt inzake de 
industriële doelstellingen van de Unie, en 
om doeltreffende bescherming tegen 
koolstoflekkage te waarborgen;

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de toereikendheid van de EU-
maatregelen om de in de plannen voor 
een rechtvaardige transitie opgenomen 
doelstellingen te bereiken, zodat geen 
enkel deel van de samenleving en de 
economie achterblijft;

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) de toereikendheid van de 
maatregelen van de Unie om ervoor te 
zorgen dat vooruitgang wordt geboekt bij 
de bestrijding van energiearmoede;

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de Commissie op basis van 
de in de leden 1 en 2 bedoelde beoordeling 

3. Indien de Commissie op basis van 
de in de leden 1 en 2 bedoelde beoordeling 
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tot de vaststelling komt dat de maatregelen 
van de Unie niet in overeenstemming zijn 
met de in artikel 2, lid 1, bedoelde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, of 
ontoereikend zijn om de in artikel 4 
bedoelde vooruitgang op het gebied van de 
aanpassing aan de klimaatverandering te 
verzekeren, of dat te weinig vooruitgang 
wordt geboekt met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of de 
aanpassing aan de klimaatverandering, als 
bedoeld in artikel 4, neemt zij, gelijktijdig 
met de beoordeling van het in artikel 3, 
lid 1, bedoelde traject, de nodige 
maatregelen overeenkomstig de Verdragen.

tot de vaststelling komt dat de maatregelen 
en het beleid van de Unie niet in 
overeenstemming zijn met de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, of ontoereikend zijn om 
de in artikel 4 bedoelde vooruitgang op het 
gebied van de aanpassing aan de 
klimaatverandering te verzekeren, of dat te 
weinig vooruitgang wordt geboekt met 
betrekking tot de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit of de aanpassing aan de 
klimaatverandering, als bedoeld in 
artikel 4, neemt zij, gelijktijdig met de 
beoordeling van het in artikel 3, lid 1, 
bedoelde traject, de nodige maatregelen 
overeenkomstig de Verdragen. Zij brengt 
eveneens het Europees Parlement en de 
Raad daarvan op de hoogte.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie beoordeelt 
eventuele ontwerpmaatregelen of 
ontwerpwetgevingsvoorstellen, vooraleer 
zij vastgesteld worden, in het licht van de 
in artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt 
in het in artikel 3, lid 1, bedoelde traject, 
neemt deze analyse op in een eventuele 
effectbeoordeling bij deze maatregelen of 
voorstellen, en maakt het resultaat van die 
beoordeling op het moment van de 
vaststelling openbaar.

4. De Commissie beoordeelt alle 
ontwerpmaatregelen of 
ontwerpwetgevingsvoorstellen van de 
Unie, vooraleer zij vastgesteld worden, op 
hun overeenstemming met de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt in het 
in artikel 3, lid 1, bedoelde traject, en op 
hun impact op maatschappij en economie, 
neemt deze analyse op in een eventuele 
effectbeoordeling bij deze maatregelen of 
voorstellen, en maakt die beoordeling en 
het resultaat ervan op het moment van de 
vaststelling openbaar.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 september 2023, en 
vervolgens om de 5 jaar, beoordeelt de 
Commissie:

Uiterlijk op 30 september 2023, en 
vervolgens om de twee jaar, beoordeelt de 
Commissie:

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de mate waarin de nationale 
maatregelen die, op basis van de nationale 
energie- en klimaatplannen of de 
tweejaarlijkse voortgangsverslagen die zijn 
ingediend overeenkomstig Verordening 
(EU) 2018/1999, als relevant zijn 
aangemerkt voor de verwezenlijking van 
de in artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, stroken met die 
doelstelling, zoals uitgedrukt in het in 
artikel 3, lid 1, bedoelde traject;

a) de mate waarin de nationale 
maatregelen die, rekening houdend met de 
nationale energie- en klimaatplannen of de 
tweejaarlijkse voortgangsverslagen die zijn 
ingediend overeenkomstig Verordening 
(EU) 2018/1999, als relevant zijn 
aangemerkt voor de verwezenlijking van 
de in artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, stroken met die 
doelstelling, zoals uitgedrukt in het in 
artikel 3, lid 1, bedoelde traject;

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de toereikendheid van de relevante 
nationale maatregelen om ervoor te zorgen 
dat vooruitgang wordt geboekt op het 
gebied van de aanpassing aan de 
klimaatverandering als bedoeld in artikel 4.

b) de relevante nationale maatregelen 
om ervoor te zorgen dat vooruitgang wordt 
geboekt op het gebied van de aanpassing 
aan de klimaatverandering als bedoeld in 
artikel 4, en de doeltreffendheid van deze 
maatregelen;

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het effect van de getroffen 
maatregelen op de nationale economische 
en sociale situatie;

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de impact van het klimaatbeleid op 
de schepping van industriële waarde en de 
bijdrage ervan aan een competitievere en 
veerkrachtigere economie;

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) de door alle lidstaten 
genomen maatregelen en de vooruitgang 
van elke lidstaat bij de verwezenlijking 
van de in de plannen voor een 
rechtvaardige transitie opgenomen 
doelstellingen, zodat geen enkel deel van 
de samenleving en de economie 
achterblijft;

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter b quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quinquies) de nationale maatregelen 
om ervoor te zorgen dat vooruitgang 
wordt geboekt bij de bestrijding van 
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energiearmoede.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de Commissie, met 
inachtneming van de overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, beoordeelde collectieve 
vooruitgang, vaststelt dat de maatregelen 
van een lidstaat niet in overeenstemming 
zijn met die doelstelling, zoals uitgedrukt 
in het in artikel 3, lid 1, bedoelde traject, of 
ontoereikend zijn om de in artikel 4 
bedoelde vooruitgang op het gebied van 
aanpassing aan de klimaatverandering te 
verzekeren, kan zij aanbevelingen aan die 
lidstaat doen. De Commissie maakt 
dergelijke aanbevelingen openbaar.

2. Indien de Commissie, met 
inachtneming van de overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, beoordeelde collectieve 
vooruitgang, de mate van aanwending van 
nationale middelen en de economische en 
sociale situatie, vaststelt dat de 
maatregelen van een lidstaat niet in 
overeenstemming zijn met de EU-
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
zoals uitgedrukt in het in artikel 3, lid 1, 
bedoelde traject, of ontoereikend zijn om 
de in artikel 4 bedoelde vooruitgang op het 
gebied van aanpassing aan de 
klimaatverandering te verzekeren, kan zij 
aanbevelingen aan die lidstaat doen. De 
Commissie maakt deze vooruitgang en 
dergelijke aanbevelingen openbaar.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) verslagen van het Europees 
Milieuagentschap;

b) verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, het Gemeenschappelijk 
Centrum voor onderzoek en de relevante 
instanties van het UNFCCC;

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Europese statistieken en gegevens, 
met inbegrip van gegevens over verliezen 
ten gevolge van negatieve klimaateffecten, 
voor zover beschikbaar; en

c) Europese en wereldwijde 
statistieken en gegevens, zowel registraties 
als voorspellingen, met inbegrip van 
gegevens over de prestaties van grote 
uitstoters en over verliezen ten gevolge 
van negatieve klimaateffecten, voor zover 
beschikbaar; en

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de recentste algemene 
inventarisatie als bedoeld in artikel 14 van 
de Overeenkomst van Parijs;

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de meest recente rapporten van de 
IPCC; en

d) de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de recentste rapporten van de IPCC en 
het IPBES; en

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie gaat met alle geledingen 
van de samenleving in gesprek, teneinde 
iedereen de mogelijkheid en de 
gelegenheid te geven om actie te 

De Commissie gaat met alle geledingen 
van de samenleving in gesprek, teneinde 
iedereen de mogelijkheid en de 
gelegenheid te geven om actie te 
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ondernemen met het oog op een 
klimaatneutrale en klimaatbestendige 
samenleving. De Commissie bevordert een 
inclusief en toegankelijk proces op alle 
niveaus, ook op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau, alsook met de sociale 
partners, de burgers en het maatschappelijk 
middenveld, om beste praktijken uit te 
wisselen en acties in kaart te brengen die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening. 
Daarnaast kan de Commissie ook 
voortbouwen op de door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 11 van Verordening 
(EU) 2018/1999 opgezette klimaat- en 
energiedialogen op verschillende niveaus.

ondernemen met het oog op een vanuit 
maatschappelijk standpunt rechtvaardige, 
klimaatneutrale en klimaatbestendige 
samenleving. De Commissie bevordert een 
inclusief en toegankelijk proces op alle 
niveaus, ook op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau, alsook met de sociale 
partners, regionale en lokale autoriteiten, 
belanghebbenden uit het bedrijfsleven, de 
academische wereld, de burgers en het 
maatschappelijk middenveld, om beste 
praktijken uit te wisselen en acties in kaart 
te brengen die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening. De Commissie en de 
lidstaten moedigen alle geledingen van de 
samenleving ertoe aan doelstellingen vast 
te stellen inzake de vermindering van hun 
broeikasgasemissies. Daarnaast kan de 
Commissie ook voortbouwen op de door 
de lidstaten overeenkomstig artikel 11 van 
Verordening (EU) 2018/1999 opgezette 
klimaat- en energiedialogen op 
verschillende niveaus.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De in artikel 3, lid 1, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel 3, lid 1, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van ... [PB: de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening].
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3. Het Europees Parlement of de 
Raad kan de in artikel 3, lid 1, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven.
5. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.
6. Een overeenkomstig artikel 3 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen 
geen bezwaar zullen maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 2 – punt 11
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Bestaande tekst Amendement

2 bis) in artikel 2 wordt punt 11 
vervangen door:

11) “de 2030-streefcijfers voor klimaat en 
energie van de Unie”: het Uniebrede 
bindende streefcijfer om de 
broeikasgasemissies in de hele economie 
van de Unie uiterlijk in 2030 met ten 
minste 40 % te doen dalen in vergelijking 
met 1990, het Uniebrede bindende 
streefcijfer om in 2030 ten minste 32 % 
hernieuwbare energie te verbruiken in de 
Unie, het Uniebrede centrale streefcijfer 
om de energie-efficiëntie in 2030 met ten 
minste 32,5 % te verbeteren, en het 
streefcijfer om in 2030 een 
elektriciteitsinterconnectie van ten minste 
15 % te bereiken, en alle verdere 
streefcijfers in dit verband die door de 
Europese Raad of door het Europees 
Parlement en door de Raad voor het jaar 
2030 worden overeengekomen;

11) “de 2030-streefcijfers voor klimaat en 
energie van de Unie”: het Uniebrede 
bindende streefcijfer om de 
broeikasgasemissies in de hele economie 
van de Unie uiterlijk in 2030 te doen dalen 
overeenkomstig artikel 2, lid 3, van 
Verordening .../... [klimaatwet], het 
Uniebrede bindende streefcijfer in verband 
met het aandeel hernieuwbare energie dat 
in 2030 in de Unie wordt verbruikt 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, van 
Richtlijn (EU) 2018/2001, het Uniebrede 
centrale streefcijfer om de energie-
efficiëntie in 2030 te verbeteren 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van 
Richtlijn 2012/27/EU, en het streefcijfer 
om in 2030 een elektriciteitsinterconnectie 
van ten minste 15 % te bereiken;

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 3 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een beoordeling van de effecten van 
de geplande beleidslijnen en maatregelen 
om de onder b) van dit lid bedoelde 
doelstellingen te verwezenlijken, waarbij 
ook wordt nagegaan of ze stroken met de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit van 
de Unie, als vastgelegd in artikel 2 van 
Verordening .../... [klimaatwet], met de 
langetermijndoelstellingen inzake 
broeikasgasemissiereductie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs en met de 
in artikel 15 bedoelde 
langetermijnstrategieën;

f) een beoordeling van de effecten van 
de geplande beleidslijnen en maatregelen, 
onder meer voor de economische 
competitiviteit op wereldniveau en voor de 
industrie en samenleving, en met name 
voor de bestrijding van energiearmoede, 
om de onder b) van dit lid bedoelde 
doelstellingen te verwezenlijken, waarbij 
ook wordt nagegaan of ze stroken met de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit van 
de Unie, als vastgelegd in artikel 2 van 
Verordening .../... [klimaatwet], met de 
langetermijndoelstellingen inzake 
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broeikasgasemissiereductie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs en met de 
in artikel 15 bedoelde 
langetermijnstrategieën;

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat zet overeenkomstig nationale 
regels een klimaat- en energiedialoog op 
verschillende niveaus op, waarin lokale 
overheden, maatschappelijke organisaties, 
de bedrijfswereld, investeerders en andere 
betrokken partijen en het brede publiek 
actief kunnen participeren en de 
verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening .../... (klimaatwet) vastgelegde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit en 
de verschillende mogelijke scenario’s, ook 
op lange termijn, voor het energie- en 
klimaatbeleid kunnen bespreken, en de 
vooruitgang kunnen beoordelen, tenzij de 
lidstaat al een structuur heeft ingevoerd die 
datzelfde doel heeft. De geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplannen 
kunnen in het kader van deze dialoog 
worden besproken.;

Elke lidstaat zet overeenkomstig nationale 
regels een klimaat- en energiedialoog op 
verschillende niveaus op, waarin lokale 
overheden, de academische wereld, 
maatschappelijke organisaties, met 
inbegrip van de sociale partners, 
vakbonden, vertegenwoordigers uit de 
bedrijfswereld en met name van kmo’s, 
andere betrokken partijen en het brede 
publiek actief kunnen participeren en de 
verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening .../... (klimaatwet) vastgelegde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit en 
de verschillende mogelijke scenario’s, ook 
op lange termijn, voor het energie- en 
klimaatbeleid kunnen bespreken, en de 
vooruitgang kunnen beoordelen, tenzij de 
lidstaat al een structuur heeft ingevoerd die 
datzelfde doel heeft. De geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplannen, 
strategieën voor een rechtvaardige 
transitie en sectorale strategieën kunnen 
in het kader van deze dialoog worden 
besproken.

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 15 – lid 1
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Bestaande tekst Amendement

5 bis) artikel 15, lid 1, wordt vervangen 
door:

Uiterlijk op 1 januari 2020, daarna uiterlijk 
op 1 januari 2029, en daarna om de tien 
jaar stelt elke lidstaat zijn 
langetermijnstrategie op, met een 
perspectief van minstens dertig jaar, en 
dient deze in bij de Commissie. De 
lidstaten actualiseren deze strategieën waar 
nodig om de vijf jaar.

Uiterlijk op 1 januari 2020, daarna uiterlijk 
op 1 januari 2029, en daarna om de tien 
jaar stelt elke lidstaat zijn 
langetermijnstrategie op, met een 
perspectief voor 2050 en een perspectief 
van dertig jaar, en dient deze in bij de 
Commissie. De lidstaten actualiseren deze 
strategieën waar nodig om de vijf jaar.

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 15 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verwezenlijking van de 
vermindering van broeikasgasemissies en 
de verbetering van verwijderingen per put 
op lange termijn in alle sectoren, in 
overeenstemming met de in artikel 2 van 
Verordening .../... [klimaatwet] 
vastgelegde doelstelling van de Unie 
inzake klimaatneutraliteit;

c) de verwezenlijking van de 
broeikasgasemissiebeperkingen op lange 
termijn en de verbetering van 
verwijderingen per put in alle sectoren, 
overeenkomstig de doelstelling van de 
Unie om, in het kader van de volgens de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (Intergovernmental 
Panel on Climate Change — IPCC) 
noodzakelijke geachte reducties, de 
broeikasgasemissies van de Unie op 
kosteneffectieve wijze te verminderen en 
de verwijderingen per put te verbeteren 
met het oog op de 
temperatuurdoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs, teneinde in de 
Unie zo snel mogelijk, en uiterlijk tegen 
2050, een evenwicht te verwezenlijken 
tussen antropogene emissies per bron en 
verwijderingen per put van 
broeikasgassen, en — waar mogelijk — 
daarna tot negatieve emissies te komen;
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Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 6 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Bestaande tekst Amendement

6 ter) In artikel 29, lid 1, wordt punt a) 
vervangen door:

a) de vooruitgang op Unieniveau bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
de energie-unie, waaronder voor de eerste 
periode van tien jaar de 2030-streefcijfers 
van de Unie voor energie en klimaat, met 
name om te vermijden dat er een tekort 
ontstaat ten opzichte van de 2030-
streefcijfers van de Unie voor 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie;

a) de vooruitgang op Unieniveau bij het 
verwezenlijken van de EU-doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit als vastgelegd 
in Verordening .../... [klimaatwet], het 
EU-traject genoemd in artikel 3 van 
Verordening .../... [klimaatwet], en de 
doelstellingen van de energie-unie, 
waaronder voor de eerste periode van tien 
jaar de 2030-streefcijfers van de Unie voor 
energie en klimaat, met name om te 
vermijden dat er een tekort ontstaat ten 
opzichte van de 2030-streefcijfers van de 
Unie voor hernieuwbare energie en 
energie-efficiëntie;
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