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Ændringsforslag 44
Robert Roos, Rob Rooken, Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Stegrud

Forslag til forordning
-

Forslag om forkastelse

Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som 
er korresponderende udvalg, til at foreslå, 
at Kommissionens forslag forkastes.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 45
Markus Buchheit
for ID-Gruppen

Forslag til forordning
-

Forslag om forkastelse

Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som 
er korresponderende udvalg, til at foreslå, 
at Kommissionens forslag forkastes.

Or. en
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Ændringsforslag 46
Markus Buchheit
for ID-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en urealistisk 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et efter sigende retfærdigt og 
velstående samfund ved at ofre hele 
industribrancher og derved den globale 
konkurrenceevne uden en ordentlig 
konsekvensanalyse.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 47
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 48
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 49
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Drevet af den af Unionen fastsatte 
lovramme blev EU's 
drivhusgasemissioner reduceret med 23 % 
mellem 1990 og 2018, samtidig med at 
økonomien havde en vækst på 61 % over 
samme periode, hvilket viser, at det er 
muligt at afkoble økonomisk vækst fra 
emissioner.

Or. en

Ændringsforslag 50
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer (IPCC) om virkningerne 
af en global opvarmning på 1,5 °C over 
det førindustrielle niveau og dertil 
knyttede globale 
drivhusgasemissionsforløb20 giver et 
stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at 
det haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 
°C, navnlig for at reducere 
sandsynligheden for ekstreme 
vejrhændelser. Den globale rapport fra 
Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 2019 viser tab af biodiversitet 
over hele verden, og at klimaændringer er 
den tredjestørste årsag til tab af 
biodiversitet22.

udgår

_________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O (IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den 
globale reaktion på truslen fra 
klimaændringer, bæredygtig udvikling og 
bestræbelser på at udrydde fattigdom) 
[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. 
Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, 
A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, 
R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, 
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Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. 
Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. 
Waterfield (red.)]. Shukla, A. Pirani, W. 
Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. 
Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor og T. Waterfield 
(red.)].
21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).
22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and 
outlook 2020" (Europas miljø – Tilstand 
og fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: 
Den Europæiske Unions 
Publikationskontor, 2019).

Or. en

Ændringsforslag 51
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Det anslås ifølge 
rapporten, at menneskelige aktiviteter er 
skyld i en global opvarmning på ca. 1 ºC 
over det førindustrielle niveau, og at 
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navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 viser tab af 
biodiversitet over hele verden, og at 
klimaændringer er den tredjestørste årsag 
til tab af biodiversitet22.

stigningen på 1,5 ºC vil være nået mellem 
2030 og 2052 i det nuværende tempo. 
Rapporten bekræfter, at det haster med at 
reducere drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser samt for at nå 
vippepunkterne. Den globale rapport fra 
Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform 
vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser (IPBES) fra 201921 
viser tab af biodiversitet over hele verden, 
og at klimaændringer er den tredjestørste 
årsag til tab af biodiversitet22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O (IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (red.)]. Shukla, 
A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. 
Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. 
Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor og T. Waterfield 
(red.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O (IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (red.)]. Shukla, 
A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. 
Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. 
Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor og T. Waterfield 
(red.)].

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 52
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Miriam Dalli, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Økosystemer, mennesker og 
økonomier i EU vil stå over for store 
indvirkninger som følge af 
klimaændringer, hvis vi ikke omgående 
modvirker drivhusgasemissioner eller 
tilpasser os til klimaændringerne. Byrden 
af klimaændringer viser en tydelig 
opdeling mellem nord og syd og har en 
meget større indvirkning i de sydlige 
regioner i Europa på grund af 
virkningerne af den ekstreme varme, 
vandmangel, tørke, skovbrande og tab af 
landbrug. En tilpasning til 
klimaændringerne vil endvidere minimere 
de uundgåelige indvirkninger på en 
omkostningseffektiv måde og medføre 
betragtelige sidegevinster fra de 
naturbaserede løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 53
Markus Buchheit, Guido Reil



AM\1206925DA.docx 11/184 PE653.722v01-00

DA

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 54
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 55
Sira Rego

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 56
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25.
_________________
23Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen.
24Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen.
25Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 57
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 58
Sira Rego

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. es

Ændringsforslag 59
Sandra Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Klimalovgivningen skal gøre mere 
end blot fastsætte et lovbestemt mål om 
nul CO2-emissioner i 2050, den bør 
tilvejebringe konkrete, tilstrækkelige og 
realistiske måder, hvorpå dette mål kan 
nås.

Or. en

Ændringsforslag 60
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 61
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Opfyldelse af målsætningerne i 
Parisaftalen, navnlig ved at opnå 
klimaneutralitet senest i 2040, kræver, at 
alle de økonomiske sektorer hurtigt skal 
reducere deres emissioner til tæt på nul. I 
lyset af energiproduktionens og 
energiforbrugets betydning for 
drivhusgasemissioner er overgangen til et 
yderst energieffektivt energisystem, der er 
fuldt ud baseret på vedvarende energi, og 
som bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Unionen og medlemsstaterne vil være 
nødt til at vedtage ambitiøse og 
sammenhængende lovrammer, herunder 
for innovation, forskning og udvikling, for 
at sikre, at alle de økonomiske sektorer 
bidrager til Unionens klimamålsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 62
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
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Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det en omfattende 
omstilling og bidrag fra alle økonomiske 
sektorer, herunder luftfarts- og 
søfartssektorerne, som skal deltage i 
omstillingen af økonomien på en sådan 
måde, at deres handlinger bidrager til og 
ikke skader det langsigtede mål om at 
opnå klimaneutralitet i EU i 2050. I lyset 
af energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
I lyset af den betydning, som større 
ressourceeffektivitet har for 
drivhusgasemissioner, er overgangen til 
en cirkulær økonomi, der er baseret på 
princippet om affaldsforebyggelse og 
reducering af produkters CO2-fodaftryk, 
af afgørende betydning. I lyset af 
betydningen af at mindske fossile 
emissioner er det vigtigt, at 
emissionsintensive materialer erstattes, og 
cirkularitet fremmes i alle sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 63
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Maria da 
Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom 
Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 6

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

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

Or. en

Ændringsforslag 64
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 65
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András Gyürk, Edina Tóth

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 66
Sira Rego

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et retfærdigt, bæredygtigt, 
økonomisk overkommeligt og sikkert 
energisystem i alle dets etaper og sektorer. 
Borgerdeltagelse, den digitale omstilling, 
teknologisk innovation og forskning og 
udvikling er også vigtige drivkræfter med 
henblik på at nå målet om klimaneutralitet.

Or. es
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Ændringsforslag 67
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Med henblik på at lette 
omstillingen til klimaneutralitet i alle 
økonomiske sektorer bør hver sektor have 
en køreplan, der beskriver, hvordan den 
kan reducere emissionerne til tæt på nul i 
2050, som det seneste. Sådanne 
køreplaner bør udvikles i tæt samarbejde 
mellem erhvervssammenslutninger, 
virksomheder, fagforeninger og den 
akademiske verden og bør vurdere 
mulighederne for, behovet for og 
udfordringerne ved at opnå 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 68
Sandra Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Energi er en strategisk økonomisk 
sektor, som er grundlæggende for 
staternes selvstændige udvikling, hvilken 
bør forblive inden for området for 
offentlig kontrol og ejendom og skal 
udvikles i overensstemmelse med 
offentlighedens interesser og understøttes 
af videnskabelig viden, teknologisk 
fremgang og bevarelsen af 
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naturressourcer og beskytte deres 
kapacitet til fornyelse samt være i 
økologisk balance.

Or. en

Ændringsforslag 69
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Klimabeskyttelse er en mulighed 
for den europæiske økonomi og bør 
bidrage til at sikre de europæiske 
industriers lederskab inden for global 
innovation. Bæredygtige 
produktionsinnovationer kan fremme den 
europæiske industris styrke i vigtige 
markedssegmenter og derved beskytte 
samt skabe arbejdspladser.

Or. en

Ændringsforslag 70
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-
Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Den digitale omstilling, 
teknologiske innovation og forskning 
samt udvikling er afgørende drivkræfter 
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for at opnå klimaneutralitet. Unionen skal 
fremme økosystemerne omkring de 
centrale teknologier og sektorer, som 
fører til målene om klimaneutralitet, med 
henblik på at støtte Unionens 
foregangsposition.

Or. en

Ændringsforslag 71
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

_________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).
27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
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om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for 
medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som 
bidrag til klimaindsatsen med henblik på 
opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen 
og om ændring af forordning (EU) nr. 
525/2013 (EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).
28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner 
og -optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og 
afgørelse nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 
19.6.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 72
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 73
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 7



PE653.722v01-00 24/184 AM\1206925DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 74
Sira Rego

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Ud over energistrøm kræver 
opnåelsen af klimaneutralitet deltagelse 
af de sektorer, der har en tydelig 
indvirkning herpå, navnlig transport, 
turisme, industri og landbrug. Den 
Europæiske Union og dens medlemsstater 
fremmer specifikke handlinger for hver af 
disse uden at skade den samlede 
produktionsstruktur.

Or. es

Ændringsforslag 75
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 76
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Målet om klimaneutralitet udgør 
en meget stor mulighed for at håndtere 
udfordringerne i det 21. århundrede på en 
strategisk måde. Det giver EU en 
mulighed for at øge sin indsats og høste 
fordelene ved at være først på markedet 
og være førende på området for rene 
teknologier samt oprette nye 
arbejdspladser under hensyntagen til 
kønsbalancen. Mulighederne opstår som 
følge af den rettidige erstatning af 
forældet infrastruktur og aktiver med 
anden infrastruktur og andre aktiver, der 
er kompatible med det dybdegående 
dekarboniseringsmål.

Or. en

Ændringsforslag 77
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Målet om klimaneutralitet udgør 
en meget stor mulighed for at håndtere 
udfordringerne i det 21. århundrede på en 
strategisk måde. Det giver EU en 
mulighed for at øge sin indsats og høste 
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fordelene ved at være først på markedet 
og være førende på området for rene 
teknologier samt oprette nye 
arbejdspladser. Mulighederne opstår som 
følge af den rettidige erstatning af 
forældet infrastruktur og aktiver med 
anden infrastruktur og andre aktiver, der 
er kompatible med det dybdegående 
dekarboniseringsmål.

Or. en

Ændringsforslag 78
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 79
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Unionen har via pakken "Ren udgår
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energi til alle europæere"29 fulgt en 
ambitiøs dekarboniseringsdagsorden, 
navnlig ved at opbygge en robust 
energiunion, der omfatter 2030-mål for 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi, hvilket er fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU30 og (EU) 2018/200131, og 
ved at styrke relevant lovgivning, 
herunder Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/31/EU32.
_________________
29COM(2016) 860 final af 30. november 
2016.
30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, 
s. 1).
31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).
32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne 
(EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Ændringsforslag 80
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Unionen har via pakken "Ren 
energi til alle europæere"29 fulgt en 
ambitiøs dekarboniseringsdagsorden, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 81
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 82
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Alicia Homs Ginel, Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
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Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Unionen har fremmet 
fremskyndelsen af 
dekarboniseringsmålene via pilotprojekter 
i regioner med specifikke geografiske og 
demografiske forhold såsom øer ved hjælp 
af programmet "Ren energi til EU's øer". 
I omstillingsprocessen til en klimaneutral 
økonomi bør Unionen fortsat lægge 
særlig vægt på behovene i øregioner og 
regionerne i den yderste periferi.

Or. en

Ændringsforslag 83
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Selv om 
emissionsreduktionsmålene er fastlagt for 
2030 og 2050, har Unionen endnu ikke 
fastsat specifikke anvendelige mål for hele 
Unionen vedrørende optagelse. Sådanne 
målsætninger er nødvendige, set i lyset af 
at EU's mål om klimaneutralitet ikke kan 
opnås uden en gradvis øgning af 
kulstoffjernelse.

Or. en

Ændringsforslag 84
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 10

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 85
András Gyürk, Edina Tóth

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 86
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 10

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

(10) Unionen er ansvarlig for blot 9 % 
af verdens drivhusgasemissioner, men er 
allerede en global leder i omstillingen hen 
imod klimaneutralitet, og den er fast 
besluttet på at opnå dette på en retfærdig, 
fair og inkluderende måde samt ved at 
bidrage til at hæve det globale 
ambitionsniveau og styrke den globale 
reaktion på klimaændringer ved hjælp af 
alle de værktøjer, den har til rådighed, 
herunder klimadiplomati

Or. en

Ændringsforslag 87
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 88
Sira Rego
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Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 89
Sandra Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 90
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar
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Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Andelen af kvinder, der deltager i 
planlægningen af politikkerne for 
modvirkning af klimaændringer samt den 
tilknyttede beslutningstagning, er lav. 
Kønsspørgsmålene skal derfor håndteres i 
klimapolitikkerne for at sikre, at kvinder 
og mænd er ligestillede, samt inddrages i 
planlægningen og beslutningstagningen 
på en meningsfuld måde. Hvis 
klimapolitikkerne ikke målrettes alle 
borgere, vil de sandsynligvis være mindre 
effektive.　

Or. en

Ændringsforslag 91
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og 
forelæggelse for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.
_________________
33 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).
34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).
35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Ændringsforslag 92
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Europa-Parlamentet har opfordret 
til, at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050, 
og at denne gøres til en europæisk 
succeshistorie 33, og Parlamentet har 
erklæret, at der er tale om en klima- og 
miljøkrise34. Det Europæiske Råd nåede i 
sine konklusioner af 12. december 201935 
til enighed om målet om at opnå en 
klimaneutral Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, og det anerkendte også, at det 
er nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, og at omstillingen vil kræve 
betydelige offentlige og private 
investeringer. Det Europæiske Råd 

(11) Europa-Parlamentet har erklæret, 
at der er tale om en klima- og miljøkrise 
samt gentagne gange opfordret 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
øge indsatsen for at fremme den 
nødvendige overgang til et klimaneutralt 
samfund sker senest i 2050, og at denne 
gøres til en europæisk succeshistorie, 
samtidig med at der opfordres til en 
ambitiøs klimalov med et retligt bindende 
nationalt og økonomisk mål om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050 samt 
midlertidige EU-mål for 2030 og 2040. 
Det Europæiske Råd nåede i sine 
konklusioner af 12. december 201935 til 
enighed om målet om at opnå en 
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opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

klimaneutral Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, og det anerkendte også, at det 
er nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, som vil gavne alle 
medlemsstaterne og omfatter passende 
instrumenter, incitamenter, støtte samt 
investeringer til at sikre en 
omkostningseffektiv, retfærdig samt 
socialt afbalanceret og fair omstilling 
under hensyntagen til de forskellige 
nationale forhold for så vidt angår 
udgangspunkter, og at omstillingen vil 
kræve betydelige offentlige og private 
investeringer. Det Europæiske Råd 
opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

_________________ _________________
33 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).
34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).
35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

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

Or. en

Ændringsforslag 93
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Europa-Parlamentet har opfordret 
til, at den nødvendige overgang til et 

(11) Europa-Parlamentet har erklæret, 
at der er tale om en klima- og miljøkrise1a, 
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klimaneutralt samfund sker senest i 2050, 
og at denne gøres til en europæisk 
succeshistorie33, og Parlamentet har 
erklæret, at der er tale om en klima- og 
miljøkrise34. Det Europæiske Råd nåede i 
sine konklusioner af 12. december 201935 
til enighed om målet om at opnå en 
klimaneutral Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, og det anerkendte også, at det 
er nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, og at omstillingen vil kræve 
betydelige offentlige og private 
investeringer. Det Europæiske Råd 
opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

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

_________________ _________________
1a Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 94
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 95
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Covid-19 har ikke desto mindre 
fremprovokeret en hidtil uset historisk 
humanitær og økonomisk krise. Unionens 
politikker bør derfor baseres på 
dybdegående konsekvensanalyser, som 
tager hensyn til den nye økonomiske 
virkelighed.

Or. en

Ændringsforslag 96
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Med henblik på at overvinde covid-
19-krisen og på grundlag af 
Kommissionens genopretningsplan for 
Europa har Europa brug for en klar 
politisk ramme for udviklingen af 
infrastruktur og forskning sammenkoblet 
med principperne om markedsøkonomi, 
herunder en udvidet emissionshandel 
samt en strategisk udlandspolitik. 
Handelspolitikkerne skal være kohærente 
med de stringente regler, der finder 
anvendelse på de industrier, som opererer 
på det indre marked, for at undgå, at der 
skabes urimelige konkurrencevilkår for 
industrien i Europa. Principperne om 
markedsøkonomi er de mest passende med 
henblik på at knytte klimabeskyttelse 
sammen med økonomisk genopretning. 
Succesrige markedsøkonomiske redskaber 
i industrisektoren kan anvendes som en 
model for bygge- og anlægssektoren samt 
for transportsektoren.

Or. en
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Ændringsforslag 97
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 98
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Unionen bør med henblik på at 
opfylde sit tilsagn om at opnå det 
langsigtede mål i Parisaftalen og ved 
hjælp af naturlige dræn sigte mod at opnå 
en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed så tidligt som muligt 
og senest i 2040 samt mod at opnå 
negative emissioner herefter. Målet om 
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Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

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

Or. en

Ændringsforslag 99
Sira Rego

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 100
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed og på 
medlemsstatsplan senest i 2050. Unionen 
som helhed har et mål om klimaneutralitet 
senest i 2050, som bør forfølges kollektivt 
af alle medlemsstaterne med inddragelse 
af også de regional- og lokalpolitiske 
niveauer, og medlemsstaterne, Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger til at 
nå dette mål. Foranstaltningerne på EU-
plan vil udgøre en vigtig del af de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
også at nå målet på medlemsstatsplan på 
en omkostningseffektiv, retfærdig og 
socialt afbalanceret måde, der fremmer 
den økonomiske konkurrenceevne og 
skabelsen af arbejdspladser samt tager 
hensyn til kønsbalance og princippet om, 
at ingen lades i stikken. Efter 2050 bør 
Unionen og alle medlemsstaterne 
fortsætte sine bestræbelser på at reducere 
emissionerne yderligere med henblik på at 
sikre, at optagelsen af drivhusgasser 
overstiger emissionerne.

Or. en

Ændringsforslag 101
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 

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

opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed og på 
medlemsstatsplan senest i 2050. Unionen 
som helhed har et mål om klimaneutralitet 
senest i 2050, som bør forfølges kollektivt 
af alle medlemsstaterne med inddragelse 
af også de regional- og lokalpolitiske 
niveauer, og medlemsstaterne, Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger til at 
nå dette mål. Foranstaltningerne på EU-
plan vil udgøre en vigtig del af de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
også at nå målet på medlemsstatsplan på 
en omkostningseffektiv, retfærdig og 
socialt afbalanceret måde, der fremmer 
den økonomiske konkurrenceevne og 
skabelsen af arbejdspladser samt ikke 
lader nogen i stikken. Efter 2050 bør 
Unionen og alle medlemsstaterne 
fortsætte sin indsats for at reducere 
emissionerne yderligere med henblik på at 
sikre, at optagelsen af drivhusgasser 
overstiger emissionerne.

Or. en

Ændringsforslag 102
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet. Kommissionen 
bør etablere en lov- og investeringsramme 
for udrulningen af teknologier til 
kulstoffjernelse, herunder fastsætte 
målsætninger for optagelse, samt bør 
udvikle en metode, som gør det muligt at 
beregne potentialet ved at anvende 
sådanne teknologier såsom 
kulstofopsamling og -udnyttelse, der også 
bliver anvendt uden for EU, til at afbøde 
klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 103
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 104
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 105
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 106
Sandra Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 107
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Mange af de teknologier, som vi 
har brug for for at kunne fremme 
dekarbonisering og digitalisering, er 
endnu ikke blevet udviklet. Såfremt der er 
fastsat mål for CO2-reduktion i 
2030/2050, skal disse afspejles i Horisont 
Europa og de tilknyttede 
fællesforetagender. Der er endvidere 
behov for at fastsætte mål for etablering 
af den fornødne energiinfrastruktur og 
for at skabe passende 
kapacitetsopbygning med henblik på at 
have tilstrækkelig brint til rådighed, som 
er en vigtig overgangsteknologi i 
forbindelse med dekarboniseringen af 
energiintensive energisektorer.

Or. en

Ændringsforslag 108
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 109
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Målene i Parisaftalen skal 
gennemføres på en måde, som overholder 
den teknologiske neutralitet, den 
økonomiske effektivitet og den sociale 
balance. EU kan kun fungere som en 
global model for klimabeskyttelse ved at 
forblive økonomisk stærk, attraktiv for 
investeringer og internationalt 
konkurrencedygtig samt sikre bred social 
accept.

Or. en

Ændringsforslag 110
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) I relation til at opnå 
klimaneutralitet og supplere skovenes 
rolle som dræn er det vigtigt, at 
anvendelsen af biobaserede materialer, 
brændstoffer og produkter fremmes 
yderligere som et alternativ til fossilt 
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baserede materialer med henblik på at 
reducere emissioner.

Or. en

Ændringsforslag 111
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Unionen bør sigte mod at opnå en 
økonomi, der er fuldt ud baseret på 
vedvarende energi samt er yderst 
ressource- og energieffektiv, med henblik 
på at undgå de værste indvirkninger ved 
klimaændringer samt for at nå målet om 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 112
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra 
Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia 
Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Unionen skal i sin omstilling til 
klimaneutralitet bevare sin industris 
konkurrenceevne, navnlig i den 
energiintensive industri, herunder ved at 
udvikle effektive foranstaltninger, der kan 
håndtere CO2-lækager og skabe lige 
konkurrencevilkår mellem Unionen og 
tredjelande med henblik på at undgå 
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urimelig konkurrence som følge af 
manglende gennemførelse af 
klimapolitikker, der er forenelige med 
Parisaftalen. En CO2-
grænsetilpasningsmekanisme og 
handelspolitiske redskaber kan i den 
forbindelse spille en vigtig rolle.

Or. en

Ændringsforslag 113
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, 
Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Mange af de teknologier, som vi 
har brug for for at kunne fremme 
dekarbonisering og digitalisering, er 
endnu ikke blevet udviklet. Såfremt der er 
fastsat mål for reduktion af CO2 i 
2030/2050, er der endvidere behov for at 
fastsætte mål for at etablere den fornødne 
energiinfrastruktur med henblik på at 
have tilstrækkelig brint til rådighed til at 
kunne dekarbonisere energiintensive 
energisektorer.

Or. en

Ændringsforslag 114
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 12 c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) Energiomstillingen forbedrer 
energieffektiviteten og reducerer 
energiafhængigheden for Unionen og 
dens medlemsstater. Denne strukturelle 
ændring mod en mere effektiv økonomi, 
som er baseret på vedvarende energi i alle 
sektorer, vil ikke alene være til gavn for 
handelsbalancen, men ligeledes styrke 
energisikkerheden og bekæmpe 
energifattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 115
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 12 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12d) Kommissionen bør med henblik på 
at tilskynde udbredelsen af 
kulstoffjernelse inden 2023, og med fuld 
respekt for biodiversitetsmålene, udforske 
udviklingen af en lovramme for 
certificering af kulstoffjernelse, som er 
baseret på et solidt og gennemsigtigt 
kulstofregnskab, med henblik på at 
overvåge og verificere ægtheden af 
kulstoffjernelse, udspecificere reglerne 
for beregningen af EU's samlede 
emissioner samt reglerne for 
regnskabsføring i relation til overførsel af 
kulstof på tværs af grænser og mellem 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 116
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Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 117
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Unionen bør styrke sin klimaindsats 
og sit internationale klimalederskab for at 
beskytte mennesker og planeten mod 
truslen fra farlige klimaændringer og leve 
op til det langsigtede temperaturmål om at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C 
over de førindustrielle niveauer, der er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's 
videnskabelige anbefalinger.

Or. en

Ændringsforslag 118
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
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Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 119
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Unionens mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner i 2030 bør 
fastsættes på et niveau, som er fuldt 
foreneligt med de i henhold til 
Parisaftalen afgivne tilsagn samt med de i 
nærværende forordning fastsatte mål. Der 
skal tages behørigt hensyn til Unionens 
industrielle, teknologiske samt innovative 
potentiale. Det er nødvendigt at fastholde 
og udvikle Unionens industrielle 
konkurrenceevne, økonomiske vækst samt 
sociale standarder med henblik på at 
fremme den hertil relaterede 
internationale koordinering og fælles 
indsats.

Or. en
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Ændringsforslag 120
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 121
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 122
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 14

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 123
Sira Rego

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer. Under alle 
omstændigheder skal indsatsen med 
hensyn til tilpasning være underordnet 
den foretrukne reduktion af emissioner på 
oprindelsesstedet, og det må ikke medføre 
en forsinkelse af sidstnævnte.

Or. es
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Ændringsforslag 124
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Tilpasning er en af klimapolitikkens vigtigste "søjler", og det er umuligt at sammenligne 
fremgangen herfor på tværs af forskellige EU-medlemsstater på grund af de manglende fælles 
standarder eller indikatorer, som ville kunne bruges til at måle den. Målingen af 
tilpasningens fremgang kan derfor vise sig at bero på et af EU-institutionerne udøvet 
subjektivt skøn.

Som følge heraf og med henblik på at sikre klarhed og sikkerhed skal EU-institutionerne 
indføre klare indikatorer for måling af tilpasningens fremgang, hvilke skal være forståelige 
for og kunne anvendes på en ensartet måde i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 125
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 15

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 126
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold, 
regionale uligheder, forskellige 
udgangspunkter, de bestræbelser, der 
allerede er gjort, og behovet for 
konvergens over tid, behovet for at 
omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer og 
de sociale, økonomiske samt 
miljømæssige omkostninger ved en 
utilstrækkelig indsats i investerings- og 
planlægningsbeslutninger, samtidig med at 
det sikres, at EU-politikkerne er 
klimaresistente, omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 127
Sira Rego

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
teknisk og økonomisk bæredygtighed samt 
præference for løsninger med nul 
emissioner på oprindelsesstedet i 
forbindelse med at opnå reduktion og øget 
optag af drivhusgasemissionerne og i 
forbindelse at øge modstandsdygtigheden 
samt udviklingen over tid af den 
miljømæssige integritet og det 
miljømæssige ambitionsniveau. 
Vedtagelsen af vedvarende energikilder 
skal være en afgørende faktor i denne 
proces.

Or. es

Ændringsforslag 128
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Kommissionen bekendtgjorde i sin 
meddelelse "Et vigtigt øjeblik for Europa: 
Genopretning og forberedelser til den 
næste generation" sin intention om at 
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fremskynde den digitale omstilling. Covid-
19-krisen fremhævede 
energiafhængigheden i relation til 
samfundsdeltagelse, udøvelsen af 
medborgerskab samt evnen til at arbejde i 
en digital økonomi. Kommissionen skal 
med henblik på at forhindre social 
udstødelse og på at sikre, at EU-borgerne 
når deres fulde potentiale i den digitale 
omstilling, sikre sig, at alle EU-borgere 
har ret til energi, herunder fastsætte 
bestemmelser for adgang til energi, 
beskyttelse og støtte til sårbare forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 129
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Unionens målsætning om 
klimaneutralitet bør opnås ved at udvikle 
og revidere al relevant EU-lovgivning. 
Ændringen af denne forordning bør 
foretages på en sådan måde, at der sikres 
sammenhæng i den offentlige og private 
finansiering samt sammenhæng i den 
specifikke lovgivning vedrørende EU-
midlernes og -instrumenternes 
sammenhæng med Unionens klimamål.

Or. en

Ændringsforslag 130
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

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

(15a) Målet om klimaneutralitet i 
Unionens økonomi i 2050 bør opnås ved 
at tage hensyn til medlemsstaternes 
forskellige udgangspunkter og bør ske i 
en ånd af solidaritet for medlemsstater 
med lav indkomst, herunder ved at øge de 
i gældende lovgivning indeholdte 
kompensationsmekanismer 
forholdsmæssigt under særlig 
hensyntagen til EU's ETS-direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 131
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Målet om en klimaneutral 
økonomi i 2050 bør opnås ved at tage 
hensyn til medlemsstaternes forskellige 
udgangspunkter og bør ske i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 132
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle 
politiske områder og en kollektiv indsats i 
alle sektorer af økonomien og samfundet, 

udgår
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hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne 
pagt". Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med 
at der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at 
undersøge, om dette kræver en tilpasning 
af de gældende regler.

Or. en

Ændringsforslag 133
Sira Rego

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es
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Ændringsforslag 134
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 135
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at skabe modstandsdygtighed 
over for klimaændringer og tilpasning til 
de uundgåelige indvirkninger af 
klimaændringer er det endvidere 
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nødvendigt, at de økonomiske og sociale 
sektorer yder en fælles indsats, og at der 
er sammenhæng mellem den europæiske 
lovgivning og EU-politikkerne.

Or. en

Ændringsforslag 136
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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senest den 30. juni 2021 vurdere, hvordan 
EU-lovgivningen til gennemførelse af 
dette mål bør ændres med henblik på at 
opnå emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.
_________________
36Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og 
(EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 
2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 
2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets 
direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 
og om ophævelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 137
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 138
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Forslag til forordning
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 70 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at øge Unionens mål for 2030, 
bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 70 % 
sammenlignet med 1990.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 

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

2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 139
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 140
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

vigtigt, at klimaindsatsen styrkes 
yderligere, og navnlig at Unionens 2030-
mål forhøjes til en reduktion af 
emissionerne på mindst 55 % 
sammenlignet med niveauerne i 1990. 
Følgelig bør Kommissionen senest den 30. 
juni 2021 vurdere, hvordan EU-
lovgivningen til gennemførelse af dette 
højere mål tilsvarende bør ændres.

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

Or. en

Ændringsforslag 141
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Europa-Parlamentet opfordrede allerede i 
sin beslutning af 28. november 2019 om 
FN's konference om klimaændringer 
2019 i Madrid, Spanien (COP 25) 
(2019/2712(RSP)) og i sin beslutning af 
15. januar 2020 om den europæiske 
grønne pagt til, at EU's overordnede mål 
for reduktion af drivhusgasemissioner i 
2030 blev øget til 55 % sammenlignet med 
niveauerne i 1990, og opfordrede 
indtrængende Kommissionen til at 
fremsætte forslag med henblik herpå. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, og de som følge heraf 
identificerede indvirkninger på nationalt 
plan, foretage en gennemgang af Unionens 
2030-mål for klimaet i overensstemmelse 
med den i henhold til Parisaftalen anførte 
begrænsning af temperaturstigningen til 
1,5 °C over de førindustrielle niveauer, 
samt en mindst 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 1990. 
Såfremt den finder det nødvendigt at ændre 
Unionens mål for 2030, bør den fremsætte 
forslag til Europa-Parlamentet og Rådet om 
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ændring af denne forordning i relevant 
omfang. Derudover bør Kommissionen 
senest den 30. juni 2021 vurdere, hvordan 
EU-lovgivningen til gennemførelse af dette 
mål bør ændres med henblik på at opnå 
disse emissionsreduktioner.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 142
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

samtidig med at princippet om, at 
forureneren betaler, tages med i 
overvejelserne. Kommissionen bør på 
grundlag af en omfattende 
konsekvensanalyse, som opdeles pr. 
medlemsstat, og under hensyntagen til sin 
analyse af de integrerede nationale energi- 
og klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, den indvirkning, som 
brexit har haft på Unionens generelle 
evne til at reducere drivhusgasemissioner, 
samt den økonomiske situation efter 
covid-19, foretage en gennemgang af 
Unionens 2030-mål for klimaet og drøfte 
et nyt 2030-mål på 50 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen på grundlag af 
resultaterne af konsekvensanalysen senest 
den 30. juni 2021 vurdere, hvordan EU-
lovgivningen til gennemførelse af dette mål 
bør ændres med henblik på at opnå de 
foreslåede emissionsreduktioner på 50 % 
sammenlignet med 1990.

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 143
András Gyürk, Edina Tóth

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 144
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål for reduktion af emissionerne 
sammenlignet med niveauerne i 1990. 
Såfremt den finder det nødvendigt at ændre 
Unionens mål for 2030, bør den fremsætte 
forslag til Europa-Parlamentet og Rådet om 
ændring af denne forordning i relevant 
omfang. Derudover bør Kommissionen 
senest den 30. juni 2021 vurdere, hvordan 
EU-lovgivningen til gennemførelse af dette 
mål bør ændres med henblik på at opnå det 
nye klimamål for 2030.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 145
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Kommissionen skal inden den 30. 
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juni 2021 gennemgå og fremsætte forslag 
om efter behov at revidere alle politikker 
og instrumenter, som er relevante for 
opnåelsen af Unionens klimamål for 2030 
samt for opnåelsen af den i artikel 2, stk. 
1, fastsatte målsætning om 
klimaneutralitet. I denne henseende 
kræver de af Unionen øgede mål, at EU's 
emissionshandelssystem er passende til 
formålet, og Kommissionen skal derfor 
hurtigt gennemgå ETS-direktivet samt 
styrke Innovationsfonden derunder for at 
skabe yderligere finansielle incitamenter 
til nye teknologier og til at fremme 
væksten og konkurrenceevnen samt yde 
støtte til rene teknologier, samtidig med at 
det sikres, at styrkelsen af 
Innovationsfonden bidrager til processen 
for en retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 146
András Gyürk, Hildegard Bentele, Edina Tóth

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at opnå EU's overordnede mål 
om at reducere emissioner i 2030 skal 
hver medlemsstat opnå mindst samme 
minimumsniveau for 
emissionsreduktioner i 2030 
sammenlignet med niveauet i 1990. Hver 
medlemsstat skal vedtage et 
landsdækkende mål om at reducere 
emissioner, hvorved EU skal styrke 
konvergensen i medlemsstaternes indsats 
for at reducere emissioner med henblik på 
at opnå målet om klimaneutralitet i 2050 
på en mere retfærdig måde på grundlag af 
en mere afbalanceret byrde, som deles 
mellem medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 147
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, 
Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas 
Tobé, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Kommissionen bør ligeledes 
vurdere, i hvilket omfang anvendelsen af 
internationale markedsmekanismer kan 
bidrage til den omkostningseffektive 
opnåelse af EU's og medlemsstaternes 
mål. Hvis det vurderes at være 
nødvendigt, bør Kommissionen fremsætte 
forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
om at ændre nærværende forordning, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EC samt Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2018/842.

Or. en

Ændringsforslag 148
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at sikre, at Unionen og alle 
medlemsstaterne fortsat er på vej til at nå 
målet om klimaneutralitet senest i 2050, 
og for at sikre forudsigelighed og tillid 
blandt alle sociale og økonomiske aktører 
samt for befolkningen som helhed, bør 
Kommissionen undersøge mulighederne 
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for at fastsætte et EU-klimamål for 2040 
og fremsætte lovgivningsforslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet med 
henblik herpå.

Or. en

Ændringsforslag 149
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Kommissionen bør endvidere 
sikre, at industrien i tilstrækkelig grad er i 
stand til at undergå den væsentlige 
omstilling til klimaneutralitet og de yderst 
ambitiøse mål for 2030 og 2040 via en 
grundig lovramme samt finansielle 
ressourcer, der står i forhold til 
udfordringerne. Denne lovramme og 
finansielle ramme bør regelmæssigt 
vurderes og tilpasses, såfremt det er 
nødvendigt, for at forhindre CO2-lækage, 
industrielle konkurser, tab af 
arbejdspladser og unfair international 
konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 150
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(17b) For at Unionen og 
medlemsstaterne kan nå klimamålet for 
2030 og opnå klimaneutralitet senest i 
2050 bør Unionen fortsætte sit arbejde i 
retning mod en stærk og bæredygtig 
biobaseret økonomi, navnlig ved at styrke 
sine bestræbelser på at udfase 
anvendelsen af og energisubsidier til 
fossile brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 151
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 17 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17c) Kommissionen har udviklet og 
vedtaget adskillige initiativer inden for 
sektorbestemt energilovgivning, navnlig 
for så vidt angår vedvarende energi og 
energieffektivitet, herunder bygningers 
energimæssige ydeevne. Disse initiativer 
danner en pakke under det overordnede 
tema om at sætte energieffektivitet først 
og Unionens globale lederskab inden for 
vedvarende energi. De pågældende 
initiativer bør tages i betragtning i den 
nationale langsigtede fremgang for 
arbejdet i retning mod målet om 
klimaneutralitet i 2050 for at sikre et 
system, der er yderst energieffektivt og 
baseret på vedvarende energi, og 
udviklingen af vedvarende energi inden 
for Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 152
Markus Buchheit, Guido Reil
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 153
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 

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

nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. Dette 
bør endvidere finde anvendelse på 
foranstaltninger, der er forudset som 
værende en del af den økonomiske 
genopretning efter covid-19-pandemien 
både på EU- og medlemsstatsniveau. 
Kommissionen beskrev med henblik herpå 
i sin meddelelse "Et vigtigt øjeblik for 
Europa: Genopretning og forberedelser til 
den næste generation" den europæiske 
grønne pagt som Europas vækststrategi, 
hvorfor Kommissionen og 
medlemsstaterne i overensstemmelse 
hermed skal sikre, at alle de 
foranstaltninger, der træffes med sigte på 
økonomisk genopretning, er egnede til og 
overensstemmende med målsætningen om 
klimaneutralitet. Kommissionen bør også 
regelmæssigt vurdere relevante nationale 
foranstaltninger og fremsætte henstillinger, 
såfremt den konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 154
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, 
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Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 155
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 156
Sira Rego

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 

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

hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

Or. es

Ændringsforslag 157
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Unionen bør have et organ, der 
repræsenterer den uafhængige 
videnskabelige ekspertise, og som skal 
rådgive om og vurdere fremgangen af 
Unionens klimaindsats. Kommissionen 
bør etablere et uafhængigt Europæisk 
Panel om Klimaændringer og udpege det 
som det ansvarlige organ for at evaluere 
og fremsætte anbefalinger til 
klimapolitikker. Det Europæisk Panel om 
Klimaændringer bør udøve sin aktivitet 
helt uafhængigt af Kommissionen, og 
organet bør sammensættes af lige mange 
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kvinder og mænd. Det bør bestå af 
forskere, som vælges på grundlag af deres 
ekspertise inden for klimaændringer, og 
have til formål årligt at analysere 
reduktionerne i drivhusgasemissioner i 
Unionen og alle medlemsstaterne for at 
kunne garantere, at der med tiden vil ske 
en reduktion. Ekspertgruppen bør også 
rådgive Kommissionen i vurderingen af 
sammenhængen mellem fremgangen på 
nationalt plan og EU-plan og de 
foranstaltninger, der træffes for at nå 
målet om at opnå klimaneutralitet senest i 
2050 samt opfylde Unionens forpligtelser i 
henhold til Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 158
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin 
vurdering på relevante oplysninger, 
herunder oplysninger, der fremlægges og 
rapporteres af medlemsstaterne, rapporter 
fra Det Europæiske Miljøagentur og den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan 
EU-klassificering kan anvendes i den 
offentlige sektor i forbindelse med den 
europæiske grønne pagt, bør dette omfatte 
oplysninger om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 

udgår
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2020/… [klassificeringsforordningen], 
når sådanne oplysninger bliver 
tilgængelige. Kommissionen bør anvende 
europæiske statistikker og data, hvor 
sådanne findes, og søge 
ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 159
Sira Rego

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
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overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram. Kommissionen hjælper 
medlemsstaterne med at indsamle 
pålidelige, konsistente og 
sammenlignelige data.

Or. es

Ændringsforslag 160
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, 
Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC, og den seneste statusopgørelse i 
overensstemmelse med artikel 14 i 
Parisaftalen samt UNFCCC. Eftersom 
Kommissionen har forpligtet sig til at 
undersøge, hvordan EU-klassificering kan 
anvendes i den offentlige sektor i 
forbindelse med den europæiske grønne 
pagt, bør dette omfatte oplysninger om 
miljømæssigt bæredygtige investeringer fra 
Unionens og medlemsstaternes side, der er 
i overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske og 
globale statistikker og data, hvor sådanne 
findes, og søge ekspertrådgivning. Det 
Europæiske Miljøagentur bør bistå 
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arbejdsprogram. Kommissionen i overensstemmelse med sit 
årlige arbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 161
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC og EPCC. Eftersom Kommissionen 
har forpligtet sig til at undersøge, hvordan 
EU-klassificering kan anvendes i den 
offentlige sektor i forbindelse med den 
europæiske grønne pagt, bør dette omfatte 
oplysninger om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.
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Or. en

Ændringsforslag 162
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Idet omstillingen til 
kulstofneutralitet kræver mobilisering af 
store investeringer, vil en fastsættelse af 
Unionens kulstofbudget (kumulative 
kulstofemissioner) tydeliggøre 
klimamålene yderligere og forbedre 
forudsigeligheden for forskellige 
interessenter og investorer.

Or. en

Ændringsforslag 163
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en



PE653.722v01-00 92/184 AM\1206925DA.docx

DA

Ændringsforslag 164
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 165
András Gyürk, Edina Tóth

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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foranstaltninger og fremskridt i forhold til 
målet om klimaneutralitet bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.
_________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 166
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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målet om klimaneutralitet bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.
_________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 167
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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vurderingen af sammenhængen mellem 
foranstaltninger og fremskridt i forhold til 
målet om klimaneutralitet bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.
_________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 168
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
Kommissionen fremsætte et 
lovgivningsforslag om kursen for opnåelse 
af drivhusgasneutralitet senest 2050 for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

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

Or. en

Ændringsforslag 169
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 

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

sikre en uigenkaldelig omstilling til 
klimaneutralitet og en gradvis reduktion 
over tid samt for at bidrage til vurderingen 
af sammenhængen mellem foranstaltninger 
og fremskridt i forhold til målet om 
klimaneutralitet bør Kommissionen tage 
hensyn til rådet fra EPCC, vurdere 
mulighederne for strukturen og 
udformningen af en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050 samt 
fremsætte lovgivningsforslag for Europa-
Parlamentet og Rådet med henblik herpå.

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

Or. en

Ændringsforslag 170
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 

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

uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og reduktion over tid samt for at bidrage til 
vurderingen af sammenhængen mellem 
foranstaltninger og fremskridt i forhold til 
målet om klimaneutralitet, bør 
Kommissionen fremsætte et forslag til en 
kurs for Unionens opnåelse af målet om 
klimaneutralitet i 2030 samt 
drivhusgasneutralitet for Europa-
Parlamentet og Rådet, som bør vedtages 
af samme i henhold til den almindelige 
lovgivningsprocedure. I sammenhæng 
med at skabe forudsigelighed og tillid er 
det navnlig vigtigt, at Kommissionen 
regelmæssigt vedtager en køreplan for 
Unionen, som viser, hvor hurtigt de 
enkelte sektorer i økonomien samlet set og 
hver især kan reducere deres emissioner i 
overensstemmelse med målet for 2030 og 
målsætningerne om nettoemissioner på 
nul. Den pågældende køreplan for 
Unionen bør være forenelig med den 
ovenfor beskrevne kurs for Unionen.

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

Or. en

Ændringsforslag 171
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I overensstemmelse med 
Kommissionens tilsagn om at følge 
principperne om bedre lovgivning bør der 
tilstræbes sammenhæng mellem Unionens 
instrumenter for så vidt angår reduktion 

udgår
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af drivhusgasemissioner. Systemet til 
måling af fremskridtene med hensyn til at 
nå målet om klimaneutralitet og 
sammenhængen mellem de 
foranstaltninger, der træffes med dette 
mål for øje, bør bygge på og være i 
overensstemmelse med den 
forvaltningsramme, som er fastlagt i 
forordning (EU) 2018/1999. Navnlig bør 
systemet med regelmæssig rapportering 
og den tidsmæssige rækkefølge af 
Kommissionens vurdering og 
foranstaltninger på grundlag af 
rapporteringen bringes i 
overensstemmelse med kravene til 
medlemsstaterne om forelæggelse af 
oplysninger og rapporter i henhold til 
forordning (EU) 2018/1999. Forordning 
(EU) 2018/1999 bør derfor ændres for at 
føje målet om klimaneutralitet til de 
relevante bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 172
Markus Buchheit, Guido Reil

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Klimaændringer er pr. definition 
en grænseoverskridende udfordring, og 
der er behov for en koordineret indsats på 
EU-plan for effektivt at supplere og styrke 
nationale politikker. Målene for denne 
forordning, nemlig senest i 2050 at opnå 
klimaneutralitet i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; 
Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 

udgår
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overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre 
end, hvad der er nødvendigt for at nå 
disse mål —

Or. en

Ændringsforslag 173
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Et velfungerende indre marked for 
energi er en vigtig komponent i 
energiomstillingen og vil bidrage til at 
gøre den finansielt levedygtig. 
Udviklingen af intelligent og digital 
elektricitet samt gasnet skal derfor have 
førsteprioritet i den flerårige finansielle 
ramme, FFR (TEN-net med Connecting 
Europe Facility (CEF)). 
Genopretningsprogrammer som følge af 
covid-19 skal også støtte udviklingen af 
grænseoverskridende energinet. Der er 
behov for procedurer for effektiv og 
hurtig beslutningstagning med henblik på 
at yde støtte til udviklingen af 
grænseoverskridende net, navnlig i 
fremtidsorienterede og brintkompatible 
gasinfrastrukturer.

Or. en

Ændringsforslag 174
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds
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Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) En fuldstændig effektiv EU-
klimapolitik bør bekæmpe kulstoflækage 
og udvikle passende redskaber og 
mekanismer, som kan håndtere enhver 
potentiel kulstoflækage, også med henblik 
på at give Unionens standard samt 
frontløbere blandt industrierne et 
incitament.

Or. en

Ændringsforslag 175
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) EU's klimapolitikker og lovramme 
bør fremme skovplantning og bæredygtig 
skovforvaltning i hele Unionen ved at 
udveksle bedste praksis, industriel viden 
og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 176
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Klimafodaftrykket fra Unionens 
forbrug er et vigtigt redskab til at forbedre 
den overordnede sammenhæng i 
Unionens klimamål.
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Or. en

Ændringsforslag 177
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Europæiske alliancer, navnlig 
inden for batteri- og brintsektoren, er 
yderst betydningsfulde: Ved at være 
koordineret på europæisk niveau tilbyder 
de store muligheder for 
genopretningsprocesserne i tiden efter 
covid-19 og en vellykket strukturel 
forandring. Lovkravene skal skabe en 
ramme for innovationer inden for 
klimavenlig mobilitet og 
energiproduktion. Disse alliancer bør 
modtage tilstrækkelig støtte og 
finansiering og bør endvidere være en del 
af den fremtidige udenrigspolitik og 
handelsaftaler.

Or. en

Ændringsforslag 178
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) En fuldstændig effektiv EU-
klimapolitik bør bekæmpe kulstoflækage 
og udvikle passende redskaber såsom en 
CO2-grænsetilpasningsmekanisme, som 
kan håndtere dette og beskytte vores 
standarder og frontløberne blandt vores 
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industrier.

Or. en

Ændringsforslag 179
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme 
for den uigenkaldelige og gradvise 
reduktion af drivhusgasemissioner og 
styrkelsen af optaget gennem naturlige 
dræn eller andre dræn i Unionen.

VEDTAGET FØLGENDE DIREKTIV:

Dette direktiv har til formål at fremme 
den fornødne omstilling til en rationel 
miljøpolitik. Med henblik herpå skal EU-
medlemsstaterne og EU-institutionerne 
gennemgå, stille spørgsmålstegn ved og 
om fornødent tilpasse alle eksisterende 
politikker. Medlemsstaterne, Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør, 
når de træffer foranstaltninger med 
henblik på at beskytte miljøet og tilpasse 
sig klimaændringer på nationalt plan og 
EU-plan, være særligt opmærksomme på 
de mellemsigtede og langsigtede 
socioøkonomiske konsekvenser af 
coronakrisen, borgernes trivsel, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 180
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en overordnet 
retlig ramme, der omfatter alle nuværende 
og fremtidige bestemmelser og regler om 
den uigenkaldelige og hurtige reduktion af 
drivhusgasemissioner, styrkelsen af optaget 
gennem naturlige dræn eller andre dræn i 
Unionen og den generelle dekarbonisering 
af Unionen, som alt sammen vil bidrage 
til opnåelsen af det bindende mål om 
klimaneutralitet i EU senest i 2050 i 
bestræbelserne på at nå det langsigtede 
temperaturmål, som er fastsat i artikel 2 i 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 181
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den hurtige og uigenkaldelige reduktion af 
drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn i Unionen i 
bestræbelserne på at nå det langsigtede 
temperaturmål, som er fastsat i artikel 2 i 
Parisaftalen, og den opstiller en ramme 
for at opnå fremskridt i bestræbelserne på 
at nå det globale tilpasningsmål, der er 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen.

Or. en

Begrundelse

I dette ændringsforslag samles de første to stykker i Kommissionens forslag i ét stykke.

Ændringsforslag 182
Sira Rego
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en ramme for 
primært den uigenkaldelige og gradvise 
reduktion af drivhusgasemissioner og 
sekundært styrkelsen af optaget gennem 
naturlige dræn i Unionen og i den enkelte 
medlemsstat. 

Or. es

Ændringsforslag 183
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning anerkendes 
klimaændringerne som en fælles 
udfordring, der kræver kollektive 
løsninger baseret på en fair og retfærdig 
omstilling. I denne ånd af retfærdighed 
skal alle hjælpe med til at overvinde 
denne udfordring, idet de største 
forurenere bidrager mest.

Or. en

Ændringsforslag 184
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette stykke i Kommissionens forslag er blevet samlet med det første stykke.

Ændringsforslag 185
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 186
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå de langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen under hensyntagen til kravet 
om en retfærdig omstilling af 
arbejdsstyrken og skabelse af anstændige 
arbejdspladser af høj kvalitet som anført i 
Parisaftalens præambel.

Or. en

Ændringsforslag 187
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 188
Sira Rego
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 189
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 190
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige eller andre dræn af de 
drivhusgasser, der er anført i del 2 i bilag 
V til forordning (EU) 2018/1999.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 191
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige eller andre dræn af de 
drivhusgasser, der er anført i del 2 i bilag V 
til forordning (EU) 2018/1999.

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige dræn af de drivhusgasser, 
der er anført i del 2 i bilag V til forordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 192
Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige eller andre dræn af de 
drivhusgasser, der er anført i del 2 i bilag V 
til forordning (EU) 2018/1999.

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige dræn af de drivhusgasser, 
der er anført i del 2 i bilag V til forordning 
(EU) 2018/1999.

Or. es
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Ændringsforslag 193
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Definition:

– "klimaneutralitet": nulemission af 
drivhusgasser i Unionen med det mål at 
opnå balance mellem Unionens egne 
menneskeskabte emissioner fra kilder og 
optag af drivhusgasser gennem naturlige 
dræn inden for Unionen

Or. en

Ændringsforslag 194
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 Målet om klimaneutralitet 2 Revurdering af de miljø- og 
klimapolitiske mål

Or. en

Ændringsforslag 195
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 Målet om klimaneutralitet 2 Målet om klimaneutralitet og 
mellemliggende mål

Or. en

Ændringsforslag 196
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. EU-medlemsstaternes og -
institutionernes politikker har nu i et 
stykke tid alene været fokuseret på den 
største tænkelige reduktion af 
drivhusgasserne inden for rammerne af 
en "klimapolitik", der i bund og grund 
kan beskrives som ideologisk, og som først 
og fremmest skal gennemføres i kraft af 
økonomiske indgreb i den frie 
markedsøkonomi og en politik præget af 
forbud. Fokus rettes i stadig højere grad 
mod flotte reduktionsmål, som hverken 
kan begrundes videnskabeligt eller tager 
hensyn til de økonomiske forudsætninger, 
der er nødvendige for enhver form for 
beskyttelsesforanstaltninger. 
Miljøbeskyttelse er kun mulig i et frit 
samfund, der har den fornødne innovative 
tekniske drivkraft og de økonomiske 
resultater, som er nødvendige for at 
kunne sikre beskyttelsen. Stadig oftere 
tages der ikke engang hensyn til miljøet i 
nødvendigt omfang. Dette gælder f.eks., 
når de miljøskader, der forårsages af 
udvindingen af ressourcer til batterier 
med henblik på vedvarende 
energiproduktion, som hidtil er blevet 
fremmet gennem politikker, flyttes til 
ikke-europæiske lande. Det er derfor 
afgørende – ikke blot på baggrund af 
covid-19-pandemien, som lægger et hidtil 
uset pres på vores økonomi – at EU-
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institutionerne og medlemsstaterne 
gennemgår, sætter spørgsmålstegn ved og 
om nødvendigt tilpasser alle nuværende 
politikker. Dette gælder navnlig 
ovennævnte EU-bestemmelser, nemlig 
direktiv 2003/87/EF (handel med kvoter 
for drivhusgasemissioner), forordning 
(EU) 2018/842 (nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner), 
forordning (EU) 2018/841 (kompensation 
i forbindelse med drivhusgasemissioner) 
og forordning (EU) 2018/1999 (system til 
forvaltning af energiunionen og 
klimabeskyttelsen), men også direktiv 
2012/27/EU (energieffektivitet), direktiv 
(EU) 2018/2001 (anvendelse af energi fra 
vedvarende energikilder) og direktiv 
2010/31/EU (bygningers energimæssige 
ydeevne) og om nødvendigt andre EU-
forskrifter. Tilpasning til de fortsatte 
naturlige klimaændringer, hvis årsager 
skal undersøges nærmere af uafhængige 
videnskabsfolk, skal være et centralt 
element i den fremtidige politik.

Or. en

Ændringsforslag 197
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne og den forøgelse 
af optaget gennem dræn, der finder sted 
internt i Unionen, og som er reguleret ved 
EU-lovgivning, skal være i balance senest i 
2040, således at vi opnår 
drivhusgasneutralitet i Unionen senest 
denne dato og negative emissioner 
derefter.

Or. en
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Ændringsforslag 198
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance i Unionen så tidligt 
som muligt og senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul senest 
denne dato. Hver medlemsstat skal nå 
drivhusgasneutralitet senest i 2050. Efter 
denne dato skal optaget af drivhusgasser 
overstige emissionerne.

Or. en

Ændringsforslag 199
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 200
Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 201
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 202
Miriam Dalli, Dan Nica

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 

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

når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme en rimelig 
køreplan for bæredygtige ændringer, som 
er baseret på retfærdig omstilling, hvor 
der tages hensyn til de enkelte 
medlemsstaters udgangspunkt, de 
forskellige udfordringer, som de møde 
under omstillingen afhængigt af deres 
primære forurenende industrier, og 
forskellene med hensyn til størrelse og 
geografisk placering. Denne køreplan 
skal sikre social og økonomisk beskyttelse 
og solidaritet mellem medlemsstaterne. 
Den skal omfatte retningslinjer for, 
hvordan Unionen som helhed kan nå 
2030-målet for reduktion af emissioner. 
Den skal også omfatte mellemliggende 
emissionsmål for 2040, som er baseret på 
en gennemskuelig og målbar 
konsekvensanalyse og stærke 
styringsmæssige rammer.

Or. en

Ændringsforslag 203
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt, regionalt og lokalt plan til at 
sikre, at man individuelt og kollektivt når 
det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
behovet for at minimere anvendelsen af 
fossile ressourcer, den sociale og 
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økonomiske samhørighed og beskyttelsen 
af sårbare EU-borgere, vigtigheden af at 
fremme retfærdighed, solidaritet og 
retfærdig omstilling mellem 
medlemsstaterne samt medlemsstaternes 
forskellige udgangspunkter.

Or. en

Ændringsforslag 204
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
de nødvendige foranstaltninger på 
henholdsvis EU-plan eller nationalt plan til 
at sikre, at man i fællesskab når de i stk. 1 
fastsatte mål, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne. 
Desuden opfordres EU-medlemsstaterne 
til at revurdere deres forpligtelser i 
henhold til Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 205
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 

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

klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme økonomisk 
udvikling, global konkurrenceevne, 
retfærdighed og solidaritet mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 206
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 207
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 

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

EU-plan og i alle medlemsstaterne, under 
hensyntagen til vigtigheden af at fremme 
retfærdighed og solidaritet mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 208
András Gyürk, Edina Tóth

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 209
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 210
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest i 2023 skal Kommissionen 
udvikle en metode, der gør det muligt at 
beregne det potentiale for afbødning af 
klimaændringer, som CO2-optag rummer, 
og på det grundlag foreslå et regelsæt, der 
fastsætter mål for optag og indeholder 
nærmere bestemmelser om certificering 
og regnskaber over kulstofoptag.

Or. en

Ændringsforslag 211
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 212
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. I lyset af det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål skal drivhusgasemissionerne 
i hele Unionens økonomi reduceres med 
mindst 65 % sammenlignet med 1990.

Or. en

Ændringsforslag 213
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. I lyset af det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet fastsættes 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 11, i forordning (EU) nr. 2018/1999, 
til emissionsreduktioner på 65 % 
sammenlignet med 1990.
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omfang, det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 214
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. I lyset af det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet fastsættes 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 11, i forordning (EU) nr. 2018/1999, 
til emissionsreduktioner på mindst 55 % 
sammenlignet med 1990.

Or. en

Ændringsforslag 215
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 

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

øges til mindst 55 % sammenlignet med 
1990.

Or. en

Ændringsforslag 216
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Senest i september 2021 foretager 
Kommissionen en gennemgang af 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 11, i forordning (EU) 2018/1999 
med henblik på den i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte revurdering. Endvidere bør 
Kommissionen undersøge, i hvilket 
omfang forordning (EU) 2018/1999 
påvirker EU-medlemsstaternes 
økonomier, og om nødvendigt udarbejde 
forslag for at tilpasse denne forordning, 
så medlemsstaterne under hensyntagen til 
deres suverænitet igen kan træffe 
foranstaltninger for at gennemføre en 
rationel miljøpolitik, der beskytter miljøet 
og borgernes sundhed og samtidig åbner 
mulighed for økonomisk udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 217
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

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

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

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 70 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 218
Markus Pieper, Edina Tóth, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen foretager i lyset af 
det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet og covid-19-pandemien en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Denne 
gennemgang skal baseret på en grundig 
konsekvensanalyse med en 
udspecificering for hver enkelt 
medlemsstat, idet der tages hensyn til 
covid-19-pandemiens indflydelse på EU's 
økonomi og husholdninger, 
indvirkningen fra brexit og kommende 
foranstaltningers potentielle sociale 
konsekvenser. Hvis Kommissionen anser 
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det for nødvendigt at ændre dette mål, 
fremsætter den forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet i det omfang, det er 
relevant, idet den anfører, hvordan brugen 
af internationale markedsmekanismer 
kan bidrage til omkostningseffektiv 
opnåelse af EU's og medlemsstaternes 
mål. Sideløbende hermed bør 
Kommissionen desuden bestræbe sig på at 
udvikle en metode til at beregne visse 
produkters livscyklusemissioner. 
Bidragene fra projekter i tredjelande bør 
holdes ansvarlige med hensyn til 
reduktion af emissioner, mens 
dobbelttælling konsekvent bør undgås, og 
dokumentation bør integreres klart.

Or. en

Ændringsforslag 219
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Senest i december 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål. Denne 
gennemgang skal baseres på en grundig 
undersøgelse, hvor der tages hensyn til de 
økonomiske, sociale, klimamæssige og 
politiske konsekvenser. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
foreslå et nyt 2030-mål på klimaområdet, 
fremsætter den forslag om at ændre 
forordning 2018/1999 og 2018/842 i 
overensstemmelse hermed.

Or. en
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Ændringsforslag 220
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Ved denne forordning oprettes før 
den 30. juni 2021 et uafhængigt 
europæisk panel om klimaændringer 
(EPCC) som det organ, der får ansvaret 
for at evaluere klimapolitikkerne og 
fremsætte anbefalinger om dem. EPCC 
skal overvåge og vurdere de fremskridt, 
der gøres i retning af at nå Unionens mål 
om klimaneutralitet i 2050 og de 
mellemliggende mål for 2030 og 2040. 
Kommissionen offentliggør rådene og 
anbefalingerne fra EPCC og forelægger 
dem for Europa-Parlamentet og 
Ministerrådet inden for et halvt år efter 
offentliggørelsen. Ud over EPCC's 
anbefalinger fremlægger Kommissionen 
også en forklaring om, hvordan den har 
taget rådene i betragtning, eller en 
behørigt begrundet forklaring om, hvorfor 
den ikke har gjort det.

Or. en

Ændringsforslag 221
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen udformer senest 
den 30. juni 2021 en indikator, som skal 
bruges til at følge reduktionen af 
Unionens klimafodaftryk på grundlag af 
data fra Det Europæiske Miljøagentur. 
Senest den 30. juni 2023 foretager 
Kommissionen en vurdering af Unionens 
klimafodaftryk, hvorefter den fremsætter 
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forslag til en nedbringelse af det, så der 
senest i 2030 sikres overensstemmelse 
med temperaturmålene i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 222
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 223
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 224
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå det reviderede 2030-mål 
fastsat i artikel 2, stk. 3, og nå det i artikel 
2, stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
og den træffer de nødvendige 
foranstaltninger, herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne. Disse foranstaltninger 
skal desuden sikre beskyttelse af miljøet 
og en rimelig byrdefordeling blandt de 
sektorer, der bidrager til at opnå 
klimaneutralitet i Unionen. 
Kommissionen skal navnlig evaluere 
mulighederne for at tilpasse emissionerne 
fra luftfart og søtransport til 2030-målet 
og 2050-målet for klimaneutralitet med 
henblik på at reducere disse emissioner til 
nul senest i 2050 og forelægge 
lovgivningsforslag i overensstemmelse 
hermed.

Or. en
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Ændringsforslag 225
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. I bestræbelserne på at nå det mål 
om nettonulemissioner, som er fastsat i 
stk. 1, vurderer Kommissionen senest den 
30. juni 2021, hvordan al den EU-
lovgivning, der er relevant for opfyldelsen 
af Unionens 2030-klimamål som 
omhandlet i stk. 3, bør ændres. 
Kommissionens vurdering ledsages 
eventuelt af et lovgivningsforslag.

Den i dette stykke omhandlede vurdering 
skal omfatte opnåelse af en reduktion af 
drivhusgasemissionerne på mindst 55-65 
% senest i 2030 sammenlignet med 1990.

Or. en

Ændringsforslag 226
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne. Ved 
vurderingen af behovet for at vedtage nye 
lovgivningsforslag om revidering af 
gældende lovgivning og politikker er 
Kommissionen opmærksom på at sikre 
lovgivningsmæssig konsekvens og 
stabilitet for at opretholde et gunstigt 
miljø for fremtidssikrede investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 227
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
50% sammenlignet med 1990 og nå det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne. Ved 
vurderingen skal det tages i betragtning at 
øge de nuværende ordninger for 
kompensation af 
lavindkomstmedlemsstater proportionelt 
med den øgede byrde, der følger med de 
større klimaambitioner.

Or. en

Ændringsforslag 228
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 229
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå de 2030-klimamål, der er 
truffet beslutning om i overensstemmelse 
med stk. 3, og nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet, og den 
overvejer at træffe de nødvendige 
foranstaltninger, herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 230
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 231
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
70 % sammenlignet med 1990 og nå det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 232
Sira Rego
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 233
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 31. maj 2023 
undersøger Kommissionen i lyset af målet 
om klimaneutralitet i artikel 2, stk. 1, og 
efter en detaljeret konsekvensanalyse 
mulighederne for at fastsætte et EU-2040-
klimamål for emissionsreduktioner i 
forhold til 1990 og fremsætter i givet fald 
forslag til Europa-Parlamentet og Rådet. 
Ved undersøgelsen af mulighederne for 
klimamålet for 2040 tager Kommissionen 
tager hensyn til kriterierne i artikel 3, stk. 
3. I konsekvensanalysen skal det vurderes, 
hvordan al EU-lovgivning, der er relevant 
for opfyldelsen af dette mål, skal ændres.

Or. en
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Ændringsforslag 234
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 235
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 30. juni 2021 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport med en 
vurdering af, hvordan al relevant EU-
lovgivning skal ændres for at sikre 
overensstemmelse mellem offentlig og 
privat finansiering og Unionens 
klimamålsætninger som fastsat i artikel 2.
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4b. Den i stk. 4a omhandlede rapport skal 
omfatte en vurdering af lovgivningen om 
EU-midler og -instrumenter med hensyn 
til deres overensstemmelse med Unionens 
klimamålsætninger som fastsat i artikel 2 
i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 236
András Gyürk, Edina Tóth, Hildegard Bentele

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis EU skal nå sit 2030-mål for 
reduktion af emissioner, skal hver enkelt 
medlemsstat mindst opnå det samme 
minimumsniveau for emissionsreduktion 
senest i 2030 sammenlignet med niveauet 
i 1990. De enkelte medlemsstater skal 
vedtage et landsdækkende mål for 
reduktion af emissioner, ud fra hvilket EU 
skal styrke konvergensen med hensyn til 
medlemsstaternes bestræbelser på at opnå 
denne emissionsreduktion og nå målet om 
klimaneutralitet senest i 2050 på en mere 
retfærdig måde på basis af en mere 
velafvejet fordeling af byrderne blandt 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 237
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest i december 2025 foretager 
Kommissionen en grundig undersøgelse, 
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hvor den økonomiske, sociale, 
klimamæssige og politiske indvirkning på 
EU-plan og verdensplan tages i 
betragtning. Hvis Kommissionen mener, 
at det er nødvendigt at foreslå et nyt 2030-
klimamål, fremsætter den i 
overensstemmelse hermed forslag om 
ændring af forordning 2018/1999 og 
2018/842 og anden EU-lovgivning, som 
bidrager til opnåelse af den målsætning 
om klimaneutralitet, der er fastsat i artikel 
2, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 238
Josianne Cutajar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis de i artikel 2, stk. 4, 
omhandlede lovgivningsforslag vedrører 
sektorer, der har en indvirkning på 
konnektiviteten i medlemsstater og/eller 
regioner, herunder øsamfundene og 
regionerne i den yderste periferi, hvis 
eksterne mobilitet (for både personer og 
varer) er helt afhængig af luftfart og/eller 
søtransport, skal der tages hensyn til 
områders status som øsamfund, og de 
pågældende foranstaltningers indvirkning 
skal på behørig vis vurderes ud fra disse 
kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 239
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

4a. Ved vurderingen af behovet for at 
vedtage nye lovgivningsforslag om 
revidering af gældende lovgivning og 
politikker tager Kommissionen hensyn til 
at sikre lovgivningsmæssig konsekvens og 
stabilitet for at opretholde et gunstigt 
miljø for fremtidssikrede investeringer.

Or. en

Begrundelse

Målet om klimaneutralitet kan bedst understøttes ved hjælp af stabile politiske rammer, der 
sikrer et forudsigeligt og positivt investeringsmiljø, som gør det muligt at foretage en 
gnidningsløs og omkostningseffektiv overgang til klimaneutralitet. Formålet er at sikre 
engagement i erhvervslivet med hensyn til 2050-målet.

Ændringsforslag 240
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 241
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
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Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Senest i 2023 udformer 
Kommissionen et regelsæt for 
certificering af kulstofoptag, ligesom den 
udspecificerer reglerne for beregning af 
emissioner i hele Unionen og 
regnskabsreglerne for overførsel af CO2 
på tværs af grænserne og mellem 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 242
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Køreplaner for klimaneutralitet i de 

enkelte sektorer
1. Senest i 2023 udformer Kommissionen 
ved brug af en fælles metode en række 
køreplaner for forskellige økonomiske 
sektorer for at hjælpe dem med at bidrage 
til at nå målet om klimaneutralitet senest i 
2050 som anført i artikel 2, stk. 1.
2. Ved udformningen af de i stk. 1 
omhandlede køreplaner indgår 
Kommissionen i en tæt dialog med de 
berørte sektorer, brancheforeninger, 
virksomheder, fagforeninger og den 
akademiske verden med henblik på at 
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fastlægge, hvordan og inden for hvilken 
frist hver enkelt sektor kan reducere sine 
emissioner til næsten nul, idet de udpeger 
de relevante hindringer og muligheder og 
de teknologiske løsninger, der skal 
udvikles, og de investeringer, som skal 
foretages i hver enkelt sektor.
3. De i stk. 1 omhandlede sektorspecifikke 
køreplaner skal omfatte 
emissionsreduktioner og forøgelser af 
optag i de enkelte sektorer, herunder som 
minimum dem, der udpeges i artikel 15, 
stk. 4, i forordning (EU) 2018/1999, og 
eventuelle andre sektorer, der er relevante 
med hensyn til at bidrage til at nå det mål 
om klimaneutralitet, der er fastsat i artikel 
2, stk. 1.
4. Når Kommissionen udarbejder 
køreplanerne, tager den som minimum 
følgende kriterier i betragtning:
a) socioøkonomiske virkninger
b) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet
c) sektorens konkurrenceevne i den 
globale økonomi
d) konkurrenceevnen i EU's økonomi
e) de bedste tilgængelige teknologier
f) hver enkelt økonomisk sektors 
potentiale for reduktion af 
drivhusgasemissioner og en angivelse af 
dens forventede bidrag til opnåelse af det 
overordnede mål om klimaneutralitet
g) de sociale, økonomiske og 
miljømæssige omkostninger ved 
manglende handling eller utilstrækkelige 
foranstaltninger
h) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed
i) retfærdighed og solidaritet mellem og i 
medlemsstaterne
j) investeringsbehov og -muligheder
k) behovet for at sikre en fair og socialt 
retfærdig omstilling
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l) den internationale udvikling og de 
bestræbelser og fremskridt, der er gjort på 
verdensplan for at nå de langsigtede mål i 
Parisaftalen og det endelige mål for De 
Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer
m) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra EPCC og IPCC.
5. Disse køreplaner skal tages i 
betragtning ved udarbejdelse af 
sektorspecifikke lovgivningsforslag, som 
har til formål at bidrage til opnåelsen af 
det mål om klimaneutralitet, der er fastsat 
i artikel 2, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 243
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2b
Det Europæiske Panel om 

Klimaændringer
1. Senest den 30. juni 2021 nedsætter 
Kommissionen et europæisk panel om 
klimaændringer (EPCC), et uafhængigt 
videnskabeligt rådgivende panel om 
klimaændringer bestående af 
videnskabsfolk, der udvælges på grundlag 
af deres ekspertise inden for 
klimaændringer. De udvalgte 
videnskabsfolk godkendes af Europa-
Parlamentets relevante udvalg på 
baggrund af en høring af hver enkelt 
kandidat.
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2. Kommissionen sikrer, at EPCC's 
ledelsesstruktur og -sammensætning 
sikrer fuld videnskabelig uafhængighed 
og autonomi, herunder af Unionens og 
medlemsstaternes institutioner, organer, 
kontorer og agenturer, og iagttager 
kønsbalancen.
3. EPCC overvåger reduktionen af 
drivhusgasemissioner i Unionen og 
medlemsstaterne og vurderer 
sammenhængen mellem foranstaltninger 
og fremskridt, der er gjort for at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050, og for at 
opfylde Unionens forpligtelser i henhold 
til Parisaftalen. Om nødvendigt retter den 
henstillinger til alle relevante EU-
institutioner og medlemsstater.
4. EPCC aflægger årligt rapport om sine 
resultater i henhold til stk. 3 til 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
Rådet. EPCC sikrer, at den følger en fuldt 
ud gennemsigtig proces, og at dens 
rapporter gøres tilgængelige for 
offentligheden.
5. Den offentliggør senest seks måneder 
efter hver global statusopgørelse 
omhandlet i Parisaftalens artikel 14 en 
rapport om sammenhængen i Unionens 
klimamål som fastsat i denne forordnings 
artikel 2 med det formål at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau.
6. Efter specifik anmodning kan EPCC 
også forelægge Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Regionsudvalget, Den 
Europæiske Revisionsret, Den 
Europæiske Ombudsmand eller et hvilket 
som helst nationalt parlament oplysninger 
eller anbefalinger.

Or. en

Ændringsforslag 244
Evžen Tošenovský
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Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 udgår
Kursen med henblik på at opnå 

klimaneutralitet
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.
2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3.
3. Når Kommissionen fastlægger en kurs i 
overensstemmelse med stk. 1, tager den 
hensyn til følgende:
a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet
b) konkurrenceevnen i EU's økonomi
c) den bedste tilgængelige teknologi
d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed
e) retfærdighed og solidaritet mellem og i 
medlemsstaterne
f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid
g) investeringsbehov og -muligheder
h) behovet for at sikre en fair og socialt 
retfærdig omstilling
i) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort 
for at nå de langsigtede mål i Parisaftalen 
og det endelige mål for De Forenede 
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Nationers rammekonvention om 
klimaændringer
j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

Or. en

Ændringsforslag 245
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 Kursen med henblik på at opnå 
klimaneutralitet

3 Delegeret lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 246
András Gyürk, Edina Tóth

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 247
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Uanset hvilket politisk område der 
er tale om, skal det understreges, at 
enhver upassende anmodning fra en EU-
institution om at bemægtige sig 
kompetencer ud over dem, der er fastlagt i 
traktaterne, skal afvises på det kraftigste. 
Mere specifikt gælder dette også 
Kommissionens anmodning om at få 
tildelt beføjelse til ved hjælp af delegeret 
lovgivning at pålægge afgørelser af 
fundamental art, som Europa-
Parlamentet og Rådet kun ville have ret til 
at gøre indsigelse over efterfølgende. En 
sådan anmodning fra en udøvende 
myndighed, som stort set består af ikke-
folkevalgte embedsmænd og derfor savner 
tilstrækkelig demokratisk legitimitet, er 
uacceptabel, uanset hvilket sagsområde 
der er tale om. Derimod ligger ansvaret 
for at træffe afgørelser af fundamental 
art, f.eks. fastsætte mål for 
emissionsreduktion frem mod 2030 eller 
derefter, udelukkende hos EU-
medlemsstaterne og dermed i Det 
Europæiske Råd på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 248
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 

1. Senest den 31. december 2020 og 
derefter senest seks måneder efter hver af 
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overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

de globale statusopgørelser, som er 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen, 
udstikker Kommissionen en kurs for 
opnåelse af EU's 2030-klimamål som 
fastsat i artikel 2, stk. 3, og det mål om 
nettonulemissioner af drivhusgasser, der 
er fastsat i artikel 2, stk. 1. Kommissionen 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
denne kurs i henhold til den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 249
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Senest den 31. maj 2023 vurderer 
Kommissionen på grundlag af kriterierne 
i stk. 3 i denne artikel strukturen i og 
udformningen af en kurs på EU-plan for at 
nå det det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål 
om klimaneutralitet og fremsætter et 
passende forslag til lovgivning herom. 
Senest seks måneder efter hver af de 
globale statusopgørelser, som er omhandlet 
i artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen. 
Kommissionen udarbejder et 
lovgivningsforslag om at tilpasse kursen, 
hvis den finder dette hensigtsmæssigt på 
baggrund af gennemgangen.

Or. en

Ændringsforslag 250
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
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López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Senest i september 2025 vurderer 
Kommissionen på basis af kriterierne i 
stk. 3 mulighederne for ud fra milepæle 
med to års mellemrum at fastlægge, 
strukturere og udforme en kurs på EU-
plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte 
mål om klimaneutralitet. Kommissionen 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
et lovgivningsforslag med henblik herpå. 
Når kursen er fastlagt, gennemgår 
Kommissionen den senest seks måneder 
efter hver af de globale statusopgørelser, 
som er omhandlet i artikel 14 i 
Parisaftalen, og i givet fald forelægger den 
Europa-Parlamentet og Rådet et 
lovgivningsforslag om at justere kursen.

Or. en

Ændringsforslag 251
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Senest i december 2023 foretager 
Kommissionen en grundig undersøgelse 
på basis af elementerne i denne artikels 
stykke 3 og den første globale 
statusopgørelse, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen. Kommissionen 
fastlægger på baggrund af denne 
undersøgelse et forslag til en kurs frem til 
2050 på EU-plan for at nå det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet. 
Senest seks måneder efter hver af de 
globale statusopgørelser, som er omhandlet 
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i artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

Or. en

Ændringsforslag 252
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Kommissionen vurderer på basis 
af de kriterier, der er fastlagt i stk. 3, om 
det er realistisk at fastlægge en vejledende 
kurs på EU-plan for at nå det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, og 
udarbejder et hensigtsmæssigt 
lovgivningsforslag i den henseende.

Or. en

Ændringsforslag 253
Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan og i dens medlemsstater for at nå 
det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
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seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

klimaneutralitet. Senest seks måneder efter 
hver af de globale statusopgørelser, som er 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen, 
foretager Kommissionen en gennemgang 
af kursen.

Or. es

Ændringsforslag 254
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 255
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3.

2. Den i stk. 1 omhandlede kurs tager 
sit udgangspunkt i Unionens 2020-
klimamål, omfatter mellemliggende 
punkter hvert femte år og når Unionens 
2030-mål for klimaet, jf. artikel 2, stk. 3, 
og målet om nettonulemissioner af 
drivhusgasser som fastsat i artikel 2, stk. 
1.

Or. en

Ændringsforslag 256
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Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3.

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
gennemførelsen af nærværende 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 257
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3.

2. Den vejledende kurs tager sit 
udgangspunkt i Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 258
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De i denne artikels stk. 1 
omhandlede forslag og gennemgange af 
kursen vedtages ved at ændre forordning 
2018/1999 og forordning 2018/842 og al 
anden EU-lovgivning, der bidrager til 
opnåelsen af det mål om klimaneutralitet, 
der er fastsat i artikel 2, stk. 1.
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Or. en

Ændringsforslag 259
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet
b) konkurrenceevnen i EU's økonomi
c) den bedste tilgængelige teknologi
d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed
e) retfærdighed og solidaritet mellem og i 
medlemsstaterne
f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid
g) investeringsbehov og -muligheder
h) behovet for at sikre en fair og socialt 
retfærdig omstilling
i) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort 
for at nå de langsigtede mål i Parisaftalen 
og det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer
j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

Or. en

Ændringsforslag 260
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
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Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Når Kommissionen vurderer 
mulighederne for eller fremsætter et 
lovgivningsforslag om en kurs i 
overensstemmelse med stk. 1, tager den 
hensyn til følgende:

Or. en

Ændringsforslag 261
Jens Geier, Nicolás González Casares

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1 og en 
ramme, som gør det muligt at følge denne 
kurs, tager den hensyn til følgende:

Or. en

Ændringsforslag 262
Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende elementer i 
rækkefølge efter forekomst: 
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Or. es

Ændringsforslag 263
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 264
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 265
András Gyürk, Edina Tóth

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 

3. Når der fastlægges en kurs, tages 
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den hensyn til følgende: der hensyn til følgende:

Or. en

Ændringsforslag 266
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling

Or. es

Ændringsforslag 267
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet, idet der fuldt ud tages 
hensyn til de økonomiske, sociale og 
miljømæssige omkostninger ved 
manglende handling eller for sen 
iværksættelse af klimaindsatsen

Or. en

Ændringsforslag 268
Seán Kelly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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aa) behovet for at sikre sammenhæng 
med Unionens øvrige politiske 
målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 269
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) emissionsreduktion, 
omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 270
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) miljøpåvirkning og sociale fordele

Or. en

Ændringsforslag 271
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

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

Or. en

Ændringsforslag 272
Jens Geier, Nicolás González Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) samspillet med anden EU-
lovgivning såsom miljølovgivningen

Or. en

Ændringsforslag 273
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Unionens kulstofbudget 
(kumulative CO2-emissioner)

Or. en

Ændringsforslag 274
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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aa) behovet for at minimere 
udnyttelsen af fossile ressourcer

Or. en

Ændringsforslag 275
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) opnåelse af FN's mål for 
bæredygtig udvikling

Or. en

Ændringsforslag 276
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) fordelene ved aktivt skovbrug og 
skovrejsning

Or. en

Ændringsforslag 277
Jens Geier, Nicolás González Casares

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

ab) intelligent sektorintegration

Or. en

Ændringsforslag 278
Sandra Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi udgår

Or. en

Ændringsforslag 279
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Marc Botenga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi udgår

Or. en

Ændringsforslag 280
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi b) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne

Or. es
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Ændringsforslag 281
András Gyürk, Edina Tóth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) støtte til erhvervsgrene, der 
fremstiller rene og konkurrencedygtige 
produkter og samtidig undgår 
kulstoflækage

Or. en

Ændringsforslag 282
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) CO2-fodaftrykket fra 
slutprodukter og forbrug i Unionen

Or. en

Ændringsforslag 283
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de sociale virkninger

Or. en
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Ændringsforslag 284
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid

Or. es

Ændringsforslag 285
András Gyürk, Edina Tóth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige teknologi 
under hensyntagen til principperne om 
teknologineutralitet og suverænitet over 
det nationale energimiks

Or. en

Ændringsforslag 286
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige teknologi 
under hensyntagen til idéen om 
teknologisk neutralitet og behovet for 
forskning eller investeringer i veludviklet, 
ny, lovende teknologi, idet en eventuel 
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fastlåsningseffekt samtidig undgås

Or. en

Ændringsforslag 287
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) de bedste tilgængelige teknologier, 
deres nuværende udbredelse på markedet 
og betingelserne for mere udbredt 
anvendelse af dem

Or. en

Ændringsforslag 288
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) de bedste tilgængelige teknologier 
og udsigterne til banebrydende 
nyskabelser

Or. en

Ændringsforslag 289
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige og 
bæredygtige teknologi og behovet for at 
udfase fossile brændstoffer

Or. en

Ændringsforslag 290
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige teknologi 
på en teknologineutral måde

Or. en

Ændringsforslag 291
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forudsigeligheden for de 
europæiske økonomiske sektorer

Or. en
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Ændringsforslag 292
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) råstoffernes prisoverkommelighed

Or. en

Ændringsforslag 293
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) princippet om "energieffektivitet 
først", energibesparelser, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 294
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

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

Or. es

Ændringsforslag 295
Nicolás González Casares
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for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser, nedbringelse af 
energifattigdom og sårbarhed og 
energiforsyningssikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 296
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed 
samt nedbringelse af energifattigdom

Or. en

Ændringsforslag 297
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser, borgernes ret til energi og 
energiforsyningssikkerhed

Or. en



AM\1206925DA.docx 163/184 PE653.722v01-00

DA

Ændringsforslag 298
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed, 
herunder eventuelle kulstoffattige 
teknologier

Or. en

Ændringsforslag 299
András Gyürk, Edina Tóth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed, 
herunder eventuelle kulstoffattige 
teknologier

Or. en

Ændringsforslag 300
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) behovet for at udfase anvendelsen 
af alle fossile brændstoffer inden for en 
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tidsramme, der er i overensstemmelse med 
målet om at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau

Or. en

Ændringsforslag 301
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) behovet for at mindske 
afhængigheden af fossile brændstoffer og 
øge udnyttelsen af kulstoffrie energikilder

Or. en

Ændringsforslag 302
András Gyürk, Edina Tóth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) gas skal anerkendes som en vigtig 
overgangsteknologi, der skal spille en 
vigtig rolle i omstillingen til en 
kulstofneutral økonomi

Or. en

Ændringsforslag 303
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) en rimelig byrdefordeling og den 
enkelte økonomiske sektors potentiale for 
reduktion af drivhusgasser

Or. en

Ændringsforslag 304
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) kapaciteten til at implementere 
teknologier, der er baseret på grøn energi

Or. en

Ændringsforslag 305
Sandra Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) offentlig kontrol af og ejerskab til 
energisektoren

Or. en

Ændringsforslag 306
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
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Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) effektiv beskyttelse af den 
europæiske økonomi mod kulstoflækage 
og fokus på handelspolitiske værktøjers 
rolle

Or. en

Ændringsforslag 307
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) det potentiale, der ligger i 
bæredygtig skovforvaltning og 
skovrejsning

Or. en

Ændringsforslag 308
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) kerneenergis bidrag og potentiale 
med hensyn til kulstofneutral 
elproduktion i medlemsstaterne, hvor det 
er relevant

Or. en
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Ændringsforslag 309
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) udbuddet af og prisen på 
klimaneutrale råmaterialer og 
klimaneutral energi samt den nødvendige 
infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 310
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dd) ressourceeffektivitet, økonomisk 
overkommelige råstoffer og 
forsyningssikkerhed, hvad angår kritiske 
råstoffer

Or. en

Ændringsforslag 311
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de) behovet for at minimere 
udnyttelsen af fossile ressourcer

Or. en

Ændringsforslag 312
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

df) behovet for at fremme anvendelse 
af vedvarende produkter og cirkularitet i 
alle sektorer og for at øge 
substitutionseffekten

Or. en

Ændringsforslag 313
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dg) en vurdering af hver enkelt 
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medlemsstats status med hensyn til 
energifattigdom, herunder hvor pålidelig 
dens energiforsyning er

Or. en

Ændringsforslag 314
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne

e) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort 
for at nå de langsigtede mål i Parisaftalen 
og det endelige mål i De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer

Or. es

Ændringsforslag 315
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne

e) medlemsstaternes forskellige 
økonomiske og sociale forhold, deres 
forskellige udgangspunkt, de forskellige 
primære forurenende industrier i hver 
enkelt medlemsstat, forskellene med 
hensyn til størrelse, afsides placering eller 
status som lille ø samt solidariteten og 
samhørigheden mellem og i 
medlemsstaterne

Or. en
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Ændringsforslag 316
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne

e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne samt 
medlemsstaternes forskellige 
udgangspunkter

Or. en

Ændringsforslag 317
Sandra Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne

e) solidaritet og samarbejde mellem 
og i medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 318
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en strategi for 
tilpasningsforanstaltninger i forskellige 
sektorer, som mindsker landenes 
sårbarhed over for konsekvenserne af 
klimaændringerne og sikrer, at eventuelle 
positive følgevirkninger gavner dem



AM\1206925DA.docx 171/184 PE653.722v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 319
András Gyürk, Edina Tóth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) medlemsstaternes suverænitet med 
hensyn til scenarier for opnåelse af 
klimamålene

Or. en

Ændringsforslag 320
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) de forskellige omstændigheder i de 
enkelte medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 321
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behovet for at sikre miljømæssig f) energieffektivitet, overkommelige 
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effektivitet og udvikling over tid energipriser og energiforsyningssikkerhed

Or. es

Ændringsforslag 322
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid

f) behovet for at sikre miljømæssig 
integritet og udvikling over tid i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i 
Parisaftalen

Or. en

Ændringsforslag 323
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid

f) behovet for hurtigt at sikre 
miljømæssig effektivitet og udvikling, 
navnlig i årene fra 2020 til 2030

Or. en

Ændringsforslag 324
Sandra Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) kapaciteten med hensyn til 
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fornyelse og økologisk balance

Or. en

Ændringsforslag 325
Sandra Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) støtte til medlemsstaternes 
offentlige investeringer

Or. en

Ændringsforslag 326
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) den bedste tilgængelige teknologi

Or. es

Ændringsforslag 327
Martin Hojsík

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) investeringsbehov og -muligheder, 
respekt for behovet for at forebygge 
investeringer, der kan hæmme udvikling 
og mere udbredt anvendelse af 
kulstoffattige alternativer, og respekt for 
behovet for at forebygge fastlåsning i 
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aktiver, som er uforenelige med 
langsigtede klimamål i betragtning af 
deres levetid

Or. en

Ændringsforslag 328
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) investeringsbehov og -muligheder 
idet der fuldt ud tages hensyn til behovet 
for at undgå strandede aktiver

Or. en

Ændringsforslag 329
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) bæredygtige investeringsbehov og -
muligheder

Or. en

Ændringsforslag 330
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) investeringscyklusser, -behov og -
muligheder

Or. en

Ændringsforslag 331
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) behovet for forudsigelighed og 
lovgivningsmæssig stabilitet af hensyn til 
fremtidssikrede investeringer

Or. en

Ændringsforslag 332
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) behovet for forudsigelighed og 
lovgivningsmæssig stabilitet af hensyn til 
fremtidssikrede investeringer

Or. en

Begrundelse

Målet om klimaneutralitet kan bedst understøttes ved hjælp af stabile politiske rammer, der 
sikrer et forudsigeligt og positivt investeringsmiljø, som gør det muligt at foretage en 
gnidningsløs og omkostningseffektiv overgang til klimaneutralitet. Formålet er at sikre 
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engagement i erhvervslivet med hensyn til 2050-målet.

Ændringsforslag 333
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling

h) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

Or. es

Ændringsforslag 334
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling for alle 
enkeltpersoner i alle medlemsstater 
uanset deres udgangspunkt, forskellene 
på deres primære forurenende industrier, 
størrelse, afsides placering eller status 
som små øer; dette skal omfatte 
vurderinger, hvor der tages hensyn til 
beskæftigelsesmæssige behov, herunder 
behov for almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse, udvikling af 
økonomien og gennemførelse af en fair 
og retfærdig omstilling

Or. en

Ændringsforslag 335
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
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Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling, herunder 
fremtidige foranstaltningers potentielle 
sociale virkninger

Or. en

Ændringsforslag 336
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel, Patrizia Toia, Mohammed Chahim, Dan Nica, 
Simona Bonafè

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling for alle dele af 
samfundet, så ingen lades i stikken

Or. en

Ændringsforslag 337
Seán Kelly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling

h) behovet for at sikre en fair, inklusiv 
og socialt retfærdig omstilling i alle 
sektorer
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Or. en

Ændringsforslag 338
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort 
for at nå de langsigtede mål i Parisaftalen 
og det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer

i) konkurrenceevnen i EU's økonomi

Or. es

Ændringsforslag 339
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort for 
at nå de langsigtede mål i Parisaftalen og 
det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer

i) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser og fremskridt, 
der er gjort på verdensplan for at nå de 
langsigtede mål i Parisaftalen og det 
endelige mål for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
EU's charter om grundlæggende 
rettigheder og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder

Or. en
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Ændringsforslag 340
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort 
for at nå de langsigtede mål i Parisaftalen 
og det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer

i) den internationale udvikling og de 
globale bestræbelser, som tredjelande har 
gjort for at nå de langsigtede klimamål i 
Parisaftalen og det endelige mål for De 
Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 341
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) forebyggelse af kulstoflækage, 
navnlig i energiintensive industrier, der 
konkurrerer på verdensplan

Or. en

Ændringsforslag 342
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) de sektorspecifikke køreplaner for 
klimaneutralitet i artikel 2a

Or. en

Ændringsforslag 343
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 344
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 345
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

j) investeringsbehov og -muligheder

Or. es

Ændringsforslag 346
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Dan Nica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) arbejdsmarkedets parter og andre 
relevante interessenter fra civilsamfundet 
bør inddrages i forbindelse med 
formulering og gennemførelse af al 
klimalovgivning på EU-plan og nationalt 
plan for at sikre, at der opnås 
kulstofneutralitet på en fair, rummelig og 
socialt bæredygtig måde.

Or. en

Ændringsforslag 347
Sandra Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) EU's loft over national låntagning 
på 3 % af BNP som foreskrevet i 
stabilitets- og vækstpagten og målet om at 
undgå strukturelle underskud i 
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finanspagten; offentlige investeringer på 
miljøområdet og det sociale område bør 
undtages fra denne 3 %-regel.

Or. en

Ændringsforslag 348
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) behovet for at sikre miljømæssig 
bæredygtighed, herunder behovet for at 
tackle biodiversitetskrisen og beskytte og 
genetablere naturlige kulstofdræn.

Or. en

Ændringsforslag 349
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) covid-19-pandemiens 
konsekvenser for den økonomiske 
situation i Europa (eller forstyrrelser i 
verdensøkonomien forårsaget af bl.a. 
covid-19).

Or. en

Ændringsforslag 350
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
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Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) behovet for at sikre stabile, 
langvarige og klimaeffektive naturlige 
dræn på længere sigt.

Or. en

Ændringsforslag 351
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) behovet for at udfase fossile 
brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 352
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 3 - litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) de indbyrdes forhold og 
afvejninger mellem Unionens 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning.

Or. en

Ændringsforslag 353
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Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 3 - litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) den indvirkning, som brexit har på 
EU's generelle muligheder for at reducere 
drivhusgasemissionerne.

Or. en


