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

Voorstel voor een verordening
–

Voorstel tot verwerping

De Commissie industrie, onderzoek en 
energie verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid om 
verwerping van het voorstel van de 
Commissie aan te bevelen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 45
Markus Buchheit
namens de ID-Fractie

Voorstel voor een verordening
–

Voorstel tot verwerping

De Commissie industrie, onderzoek en 
energie verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid om 
verwerping van het voorstel van de 
Commissie aan te bevelen.

Or. en
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Amendement 46
Markus Buchheit
namens de ID-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een onrealistische 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een zogenaamd 
rechtvaardige en welvarende samenleving 
door hele bedrijfstakken en daarmee het 
mondiale concurrentievermogen op te 
offeren zonder een degelijke 
effectbeoordeling.

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

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

Or. en

Amendement 47
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 49
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het door de Unie vastgestelde 
regelgevingskader heeft ervoor gezorgd 
dat broeikasgasemissies van de EU tussen 
1990 en 2018 met 23 % zijn verminderd, 
terwijl de economie in dezelfde periode 
met 61 % is gegroeid, waaruit blijkt dat 
het mogelijk is economische groei los te 
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koppelen van emissies.

Or. en

Amendement 50
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de 
gevolgen van de opwarming van de aarde 
met 1,5 °C ten opzichte van de pre-
industriële niveaus en de daarmee 
verband houdende mondiale 
broeikasgasemissietrajecten20 biedt een 
sterke wetenschappelijke basis voor het 
aanpakken van de klimaatverandering en 
illustreert de noodzaak om de klimaatactie 
op te voeren. In het verslag wordt 
bevestigd dat de emissie van 
broeikasgassen dringend moet worden 
verminderd en dat de klimaatopwarming 
tot 1,5 °C moet worden beperkt, met name 
om de kans op extreme 
weersomstandigheden te verkleinen. In 
het Global Assessment Report 2019 van 
het Intergouvernementeel Platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten (IPBES)21 werd 
aangetoond dat de biodiversiteit er 
wereldwijd op achteruitgaat en dat de 
klimaatverandering de op twee na 
belangrijkste oorzaak van het verlies van 
biodiversiteit22 is.

Schrappen

_________________
20 Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner 
H.-O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P. R., 
Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., 
Pidcock, R., Connors, S., Matthews, 
J. B. R., Chen, Y., Zhou, X., Gomis, M. I, 
Lonnoy, E., Maycock, T., Tignor, M., en 
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Waterfield, T. (red.), “Global Warming of 
1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty”, IPCC, 2018.
21 Global Assessment on Biodiversity and 
Ecosystem Services, IPBES, 2019.
22 Het Europees Milieuagentschap, “Het 
Europese milieu – stand van zaken en 
vooruitzichten 2020”, Publicatiebureau 
van de EU, Luxemburg, 2019.

Or. en

Amendement 51
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de 
gevolgen van de opwarming van de aarde 
met 1,5 °C ten opzichte van de pre-
industriële niveaus en de daarmee verband 
houdende mondiale 
broeikasgasemissietrajecten20 biedt een 
sterke wetenschappelijke basis voor het 
aanpakken van de klimaatverandering en 
illustreert de noodzaak om de klimaatactie 
op te voeren. In het verslag wordt 
bevestigd dat de emissie van 
broeikasgassen dringend moet worden 
verminderd en dat de klimaatopwarming 
tot 1,5 °C moet worden beperkt, met name 

(2) Het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de 
gevolgen van de opwarming van de aarde 
met 1,5 °C ten opzichte van de pre-
industriële niveaus en de daarmee verband 
houdende mondiale 
broeikasgasemissietrajecten20 biedt een 
sterke wetenschappelijke basis voor het 
aanpakken van de klimaatverandering en 
illustreert de noodzaak om de klimaatactie 
op te voeren. Volgens dit verslag zijn 
menselijke activiteiten verantwoordelijk 
voor een stijging van de opwarming van 
de aarde met naar schatting ongeveer 
1 °C boven pre-industrieel niveau en zal 
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om de kans op extreme 
weersomstandigheden te verkleinen. In het 
Global Assessment Report 2019 van het 
Intergouvernementeel Platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten (IPBES)21 werd 
aangetoond dat de biodiversiteit er 
wereldwijd op achteruitgaat en dat de 
klimaatverandering de op twee na 
belangrijkste oorzaak van het verlies van 
biodiversiteit22 is.

tussen 2030 en 2052 een 
temperatuurstijging van 1,5 °C worden 
bereikt als we op de huidige voet 
doorgaan. In het verslag wordt bevestigd 
dat de emissie van broeikasgassen dringend 
moet worden verminderd en dat de 
klimaatopwarming tot 1,5 °C moet worden 
beperkt, met name om de kans op extreme 
weersomstandigheden en het bereiken van 
kantelpunten te verkleinen. In het Global 
Assessment Report 2019 van het 
Intergouvernementeel Platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten (IPBES)21 werd 
aangetoond dat de biodiversiteit er 
wereldwijd op achteruitgaat en dat de 
klimaatverandering de op twee na 
belangrijkste oorzaak van het verlies van 
biodiversiteit22 is.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 52
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Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De ecosystemen, mensen en 
economieën in de EU zullen te maken 
krijgen met de ingrijpende gevolgen van 
de klimaatverandering tenzij we de 
broeikasgasemissies drastisch 
terugschroeven of ons aan de 
klimaatverandering aanpassen. De lasten 
van de klimaatverandering laten een 
duidelijke tweedeling zien tussen het 
Noorden en het Zuiden, waarbij de 
zuidelijke regio’s van Europa het veel 
zwaarder te verduren zullen krijgen, 
vanwege de gevolgen van extreme hitte, 
waterschaarste, droogte, bosbranden en 
schade aan de landbouw. Aanpassing aan 
de klimaatverandering maakt het mogelijk 
de onvermijdelijke gevolgen op een 
kosteneffectieve manier binnen de perken 
te houden, met aanzienlijke 
gemeenschappelijke baten van op de 
natuur gebaseerde oplossingen.

Or. en

Amendement 53
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een vaste langetermijndoelstelling 
is van cruciaal belang om bij te dragen tot 
de economische en maatschappelijke 
transformatie, de werkgelegenheid, de 

Schrappen
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groei en de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, en om op billijke en 
kosteneffectieve wijze te evolueren in de 
richting van de temperatuurdoelstelling 
van de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering van 2015, die is 
gesloten na afloop van de 21e Conferentie 
van de partijen bij het Raamverdrag van 
de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (de “Overeenkomst 
van Parijs”).

Or. en

Amendement 54
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 55
Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 56
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Overeenkomst van Parijs 
omvat de doelstelling op lange termijn om 
de wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau23 te beperken. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering24 belangrijk is en 

Schrappen
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dat de geldstromen in lijn moeten worden 
gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.
_________________
23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.
24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.
25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

Or. en

Amendement 57
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Met het klimaatbeleid van de Unie 
en de lidstaten moet ernaar worden 
gestreefd de bevolking, de planeet, het 
welzijn, de welvaart, de gezondheid, de 
voedselsystemen, de integriteit van 
ecosystemen en de biodiversiteit te 
beschermen tegen de dreiging van de 
klimaatverandering, in het kader van de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en met het oog op de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Overeenkomst 
van Parijs. Het klimaatbeleid moet 
eveneens de welvaart maximaliseren 
binnen de grenzen van onze planeet, de 
veerkracht vergroten en de kwetsbaarheid 
van de samenleving voor de 
klimaatverandering verminderen.

Schrappen

Or. en

Amendement 58
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Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Met het klimaatbeleid van de Unie 
en de lidstaten moet ernaar worden 
gestreefd de bevolking, de planeet, het 
welzijn, de welvaart, de gezondheid, de 
voedselsystemen, de integriteit van 
ecosystemen en de biodiversiteit te 
beschermen tegen de dreiging van de 
klimaatverandering, in het kader van de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en met het oog op de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs. Het klimaatbeleid moet eveneens de 
welvaart maximaliseren binnen de grenzen 
van onze planeet, de veerkracht vergroten 
en de kwetsbaarheid van de samenleving 
voor de klimaatverandering verminderen.

(5) Met het klimaatbeleid van de Unie 
en de lidstaten moet ernaar worden 
gestreefd de bevolking, de planeet, de 
gezondheid, de voedselsystemen, de 
integriteit van ecosystemen, de 
biodiversiteit, het welzijn en de welvaart te 
beschermen tegen de dreiging van de 
klimaatverandering, in het kader van de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en met het oog op de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs. Het klimaatbeleid moet eveneens de 
welvaart maximaliseren binnen de grenzen 
van onze planeet, de veerkracht vergroten 
en de kwetsbaarheid van de samenleving 
voor de klimaatverandering verminderen.

Or. es

Amendement 59
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Klimaatwetgeving moet niet alleen 
de vaststelling van een wettelijke 
doelstelling voor CO2-neutraliteit tegen 
2050 inhouden, maar tevens concrete, 
toereikende en realistische middelen 
verschaffen om deze doelstelling te 
bereiken;

Or. en

Amendement 60
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Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 61
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, met name door het bereiken van 
broeikasgasneutraliteit tegen uiterlijk 
2040 vereist dat alle economische sectoren 
hun emissies ijlings terugbrengen tot 
vrijwel nul. Aangezien de productie en het 
verbruik van energie van grote invloed zijn 
op de emissie van broeikasgassen, is de 
transitie naar een zeer energie-efficiënt, 
volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerd energiestelsel, dat steunt op een 
goed functionerende interne energiemarkt, 
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verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit.

van essentieel belang. De Unie en de 
lidstaten zullen ambitieuze en 
samenhangende regelgevingskaders 
moeten vaststellen, onder meer inzake 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling, om 
ervoor te zorgen dat alle sectoren van de 
economie een bijdrage leveren aan de 
klimaatdoelstellingen van de Unie.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Om klimaatneutraliteit tot stand te 
brengen moeten alle economische 
sectoren, waaronder de luchtvaart- en de 
zeevaartsector, diepgaand worden 
omgevormd en een bijdrage leveren, en 
moeten zij op dusdanige wijze aan de 
transformatie van de economie deelnemen 
dat hun acties ten goede komen en geen 
afbreuk doen aan de 
langetermijndoelstelling om de EU tegen 
2050 klimaatneutraal te maken. 
Aangezien de productie en het verbruik 
van energie van grote invloed zijn op de 
emissie van broeikasgassen, is de transitie 
naar een duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Gezien het belang van 
verbetering van de hulpbronnenefficiënte 
voor de broeikasgasemissies is de transitie 
naar een circulaire economie, op basis 
van het beginsel van afvalpreventie en 
vermindering van de koolstofvoetafdruk 
van producten, essentieel. Gezien het 
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belang van vermindering van door 
fossiele brandstoffen veroorzaakte 
emissies dienen emissie-intensieve 
materialen te worden vervangen en moet 
circulariteit in alle sectoren worden 
bevorderd.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 65
András Gyürk, Edina Tóth

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 66
Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 67
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om de transitie naar 
klimaatneutraliteit in alle sectoren van de 
economie te vergemakkelijken moet elke 
sector een traject vaststellen waarin wordt 
beschreven hoe de sector zijn emissies 
tegen uiterlijk 2050 tot vrijwel nul kan 
terugbrengen. Bij de uitwerking van deze 
trajecten moet nauw worden 
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samengewerkt tussen 
brancheorganisaties, bedrijven, 
vakbonden en de academische wereld, en 
moeten de kansen, behoeften en 
uitdagingen in verband met de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit 
in kaart worden gebracht.

Or. en

Amendement 68
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De energiesector, die van 
strategisch belang is voor de economie en 
bepalend voor de soevereine ontwikkeling 
van staten, moet in publieke handen 
blijven en zich ontwikkelen in 
overeenstemming met het algemeen 
belang, gestoeld op wetenschappelijke 
kennis, technologische vooruitgang en de 
instandhouding van natuurlijke 
hulpbronnen, met behoud van hun 
vermogen tot vernieuwing en het 
ecologisch evenwicht.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Klimaatbescherming is een kans 
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voor de Europese economie en moet de 
industrie helpen haar leidinggevende 
positie op het gebied van wereldwijde 
innovatie veilig te stellen. Duurzame 
innovatie van de productie kan de 
Europese industrie sterker maken in 
belangrijke marktsegmenten en daarmee 
bestaande banen veiligstellen en nieuwe 
scheppen.

Or. en

Amendement 70
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Digitale transformatie, 
technologische innovatie alsook 
onderzoek en ontwikkeling zijn essentiële 
factoren bij de verwezenlijking van 
klimaatneutraliteit. De Unie dient de 
ecosystemen rondom de belangrijkste 
technologieën en sectoren te bevorderen 
die de doelstellingen inzake 
klimaatneutraliteit ten goede komen om 
de voortrekkersrol van de Unie te 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 71
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Unie voert een ambitieus 
klimaatbeleid en heeft een 
regelgevingskader ingesteld om de 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 te bereiken. Dat kader bestaat onder 
meer uit Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad26, 
waarbij een systeem voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Unie is ingesteld, Verordening (EU) 
2018/842 van het Europees Parlement en 
de Raad27, waarbij nationale 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 zijn ingevoerd, en Verordening (EU) 
2018/841 van het Europees Parlement en 
de Raad28, krachtens dewelke de lidstaten 
verplicht zijn de broeikasgasemissies en -
verwijderingen in de sector van het 
landgebruik, verandering in landgebruik 
en bosbouw met elkaar in evenwicht 
brengen.

Schrappen

_________________
26 Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 
2003 tot vaststelling van een systeem voor 
de handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad 
(PB L 275 van 25 oktober 2003, blz. 32).
27 Verordening (EU) 2018/842 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 mei 2018 betreffende bindende 
jaarlijkse broeikasgasemissiereducties 
door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 
teneinde bij te dragen aan 
klimaatmaatregelen om aan de 
toezeggingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs te voldoen, en 
tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 525/2013 (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 26).
28 Verordening (EU) 2018/841 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 
mei 2018 inzake de opname van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
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door landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in het klimaat- 
en energiekader 2030, en tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 525/2013 en Besluit 
nr. 529/2013/EU (PB L 156 van 
19.6.2018, blz. 1).

Or. en

Amendement 72
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Unie voert een ambitieus 
klimaatbeleid en heeft een 
regelgevingskader ingesteld om de 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 te bereiken. Dat kader bestaat onder 
meer uit Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad26, waarbij 
een systeem voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de Unie 
is ingesteld, Verordening (EU) 2018/842 
van het Europees Parlement en de Raad27, 
waarbij nationale 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 zijn ingevoerd, en Verordening (EU) 
2018/841 van het Europees Parlement en 
de Raad28, krachtens dewelke de lidstaten 
verplicht zijn de broeikasgasemissies en -
verwijderingen in de sector van het 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw met elkaar in evenwicht brengen.

(7) De Unie heeft een 
regelgevingskader ingesteld om de huidige 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 te bereiken die zijn vastgesteld vóór 
de inwerkingtreding van de Overeenkomst 
van Parijs. Dat kader bestaat onder meer 
uit Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad26, waarbij een 
systeem voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de Unie 
is ingesteld, Verordening (EU) 2018/842 
van het Europees Parlement en de Raad27, 
waarbij nationale 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 zijn ingevoerd, en Verordening (EU) 
2018/841 van het Europees Parlement en 
de Raad28, krachtens dewelke de lidstaten 
verplicht zijn de broeikasgasemissies en -
verwijderingen in de sector van het 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw met elkaar in evenwicht brengen. 
Uiterlijk op 30 juni 2021 moet de 
Commissie deze wetgeving, samen met 
alle toepasselijke sectorale wetgeving, in 
overeenstemming brengen met de 
verhoogde klimaatdoelstelling voor 2030 
van de Unie en de doelstelling inzake 
broeikasgasneutraliteit die in deze 
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verordening is neergelegd.
_________________ _________________
26 Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25 oktober 2003, blz. 32).

26 Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25 oktober 2003, blz. 32).

27 Verordening (EU) 2018/842 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 betreffende bindende jaarlijkse 
broeikasgasemissiereducties door de 
lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde 
bij te dragen aan klimaatmaatregelen om 
aan de toezeggingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 525/2013 (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 26).

27 Verordening (EU) 2018/842 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 betreffende bindende jaarlijkse 
broeikasgasemissiereducties door de 
lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde 
bij te dragen aan klimaatmaatregelen om 
aan de toezeggingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 525/2013 (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 26).

28 Verordening (EU) 2018/841 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 inzake de opname van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
door landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in het klimaat- en 
energiekader 2030, en tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 525/2013 en Besluit 
nr. 529/2013/EU (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 1).

28 Verordening (EU) 2018/841 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 inzake de opname van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
door landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in het klimaat- en 
energiekader 2030, en tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 525/2013 en Besluit 
nr. 529/2013/EU (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 1).

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Unie voert een ambitieus (7) De Unie heeft het klimaatbeleid 
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klimaatbeleid en heeft een 
regelgevingskader ingesteld om de 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 te bereiken. Dat kader bestaat onder 
meer uit Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad26, waarbij 
een systeem voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de Unie 
is ingesteld, Verordening (EU) 2018/842 
van het Europees Parlement en de Raad27, 
waarbij nationale 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 zijn ingevoerd, en Verordening (EU) 
2018/841 van het Europees Parlement en 
de Raad28, krachtens dewelke de lidstaten 
verplicht zijn de broeikasgasemissies en -
verwijderingen in de sector van het 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw met elkaar in evenwicht brengen.

geactualiseerd en een regelgevingskader 
ingesteld om de 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 te bereiken. Dit beleid is tot dusverre 
echter niet in lijn met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. Dat 
kader bestaat onder meer uit Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad26, waarbij een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie is ingesteld, Verordening 
(EU) 2018/842 van het Europees Parlement 
en de Raad27, waarbij nationale 
broeikasgasemissiereductiedoelen voor 
2030 zijn ingevoerd, en Verordening (EU) 
2018/841 van het Europees Parlement en 
de Raad28, krachtens dewelke de lidstaten 
verplicht zijn de broeikasgasemissies en -
verwijderingen in de sector van het 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw met elkaar in evenwicht brengen.

_________________ _________________
26 Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25 oktober 2003, blz. 32).

26 Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25 oktober 2003, blz. 32).

27 Verordening (EU) 2018/842 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 betreffende bindende jaarlijkse 
broeikasgasemissiereducties door de 
lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde 
bij te dragen aan klimaatmaatregelen om 
aan de toezeggingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 525/2013 (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 26).

27 Verordening (EU) 2018/842 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 betreffende bindende jaarlijkse 
broeikasgasemissiereducties door de 
lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde 
bij te dragen aan klimaatmaatregelen om 
aan de toezeggingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 525/2013 (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 26).

28 Verordening (EU) 2018/841 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 inzake de opname van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
door landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in het klimaat- en 
energiekader 2030, en tot wijziging van 

28 Verordening (EU) 2018/841 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 inzake de opname van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
door landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in het klimaat- en 
energiekader 2030, en tot wijziging van 
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Verordening (EU) nr. 525/2013 en Besluit 
nr. 529/2013/EU (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 1).

Verordening (EU) nr. 525/2013 en Besluit 
nr. 529/2013/EU (PB L 156 van 19.6.2018, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 74
Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Naast de energiestroom moet het 
bereiken van klimaatneutraliteit sectoren 
omvatten die hier een duidelijke invloed 
op hebben, met name vervoer, toerisme, 
industrie en landbouw. De Unie en haar 
lidstaten zullen voor elke sector specifieke 
acties bevorderen, onverminderd de 
gehele productiestructuur.

Or. es

Amendement 75
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Daarnaast heeft de Commissie in 
haar mededeling van 28 november 2018 
getiteld “Een schone planeet voor 
iedereen – Een Europese strategische 
langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en 
klimaatneutrale economie” een visie 
gepresenteerd om tegen 2050 
broeikasgasneutraliteit tot stand te 
brengen in de Unie via een sociaal 
rechtvaardige en kostenefficiënte 
transitie.

Schrappen
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Or. en

Amendement 76
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit vormt een reusachtige 
kans om de uitdagingen van de 21e eeuw 
op strategische wijze het hoofd te bieden. 
Zij biedt de EU een kans haar activiteiten 
op te voeren en de vruchten te plukken 
van het voortrekkersvoordeel door het 
voortouw te nemen in schone 
technologieën en nieuwe banen te 
scheppen, met inachtneming van het 
genderevenwicht. Er doen zich kansen 
voor als gevolg van de tijdige vervanging 
van verouderde infrastructuur en activa 
door andere die verenigbaar zijn met de 
decarbonisatiedoelstelling.

Or. en

Amendement 77
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit vormt een reusachtige 
kans om de uitdagingen van de 21e eeuw 
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op strategische wijze het hoofd te bieden. 
Zij biedt de EU een kans haar activiteiten 
op te voeren en de vruchten te plukken 
van het voortrekkersvoordeel door het 
voortouw te nemen in schone 
technologieën en nieuwe banen te 
scheppen. Er doen zich kansen voor als 
gevolg van de tijdige vervanging van 
verouderde infrastructuur en activa door 
andere die verenigbaar zijn met de 
decarbonisatiedoelstelling.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 79
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

_________________
29 COM(2016) 860 final van 30 november 
2016.
30 Richtlijn 2012/27/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2012 betreffende energie-efficiëntie, tot 
wijziging van de Richtlijnen 2009/125/EG 
en 2010/30/EU en houdende intrekking 
van de Richtlijnen 2004/8/EG en 
2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012, 
blz. 1).
31 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 
82).
32 Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestatie van 
gebouwen (PB L 153 van 18.6.2010, 
blz. 13).

Or. en

Amendement 80
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) De Unie streeft met het pakket 
“Schone energie voor alle Europeanen”29 
naar een decarbonisatieagenda, met name 
door een robuuste energie-unie tot stand te 
brengen, met inbegrip van doelstellingen 
tegen 2030 op het gebied van energie-
efficiëntie en de inzet van hernieuwbare 
energie in de Richtlijnen 2012/27/EU30 en 
(EU) 2018/200131 van het Europees 
Parlement en de Raad, en door de relevante 
wetgeving te versterken, waaronder 
Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad32. Uiterlijk op 
30 juni 2021 moet de Commissie deze 
wetgeving herzien en in overeenstemming 
brengen met de verhoogde klimaatambitie 
van de Unie die in deze verordening is 
neergelegd.

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Amendement 81
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

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

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

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

32 Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 

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

betreffende de energieprestatie van 
gebouwen (PB L 153 van 18.6.2010, 
blz. 13).

Or. en

Amendement 82
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Er zijn weliswaar 
emissiereductiedoelstellingen vastgesteld 
voor 2030 en 2050, maar vooralsnog 
ontbreekt het aan concrete toepasbare 
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verwijderingsdoelstellingen voor de Unie 
als geheel, die noodzakelijk zijn aangezien 
de EU-doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit niet kan worden 
gehaald zonder de koolstofverwijderingen 
geleidelijk te vergroten.

Or. en

Amendement 84
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 85
András Gyürk, Edina Tóth

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) De Unie is verantwoordelijk voor 
slechts 9 % van de mondiale uitstoot van 
broeikasgassen, maar nu al koploper in de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
wereldwijd, en is vastbesloten de ambitie 
op mondiaal niveau op te drijven en het 
wereldwijde optreden tegen de 
klimaatverandering te versterken, met 
gebruikmaking van alle instrumenten 
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waarover zij beschikt, met inbegrip van 
klimaatdiplomatie, aangezien deze 
inspanningen alleen kans van slagen 
hebben indien ook elders op de wereld 
aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) De Unie is verantwoordelijk voor 
slechts 9 % van de mondiale emissie van 
broeikasgassen, maar nu al koploper in de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
wereldwijd, en is vastbesloten deze op een 
rechtvaardige, eerlijke en inclusieve 
manier te laten verlopen en de ambitie op 
mondiaal niveau op te drijven en het 
wereldwijde optreden tegen de 
klimaatverandering te versterken, met 
gebruikmaking van alle instrumenten 
waarover zij beschikt, met inbegrip van 
klimaatdiplomatie.

Or. en

Amendement 87
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) De Unie moet koploper blijven in 
de transitie naar klimaatneutraliteit 
wereldwijd, en is vastbesloten deze op een 
rechtvaardige, sociaal eerlijke en 
inclusieve manier te laten verlopen en de 
ambitie op mondiaal niveau op te drijven 
en het wereldwijde optreden tegen de 
klimaatverandering te versterken, met 
gebruikmaking van alle instrumenten 
waarover zij beschikt, met inbegrip van 
klimaatdiplomatie en instrumenten uit het 
handelsbeleid. De Unie draagt de 
verantwoordelijkheid om duidelijk te 
maken dat deze transformatie mogelijk en 
wenselijk is.

Or. en

Amendement 88
Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 89
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
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Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De Unie moet 
verantwoording afleggen voor de 
deregulering en liberalisering van de 
internationale handel, die een toename 
van wereldomspannende materiaal- en 
energiestromen in de hand werken, met 
enorme ecologische, economische en 
sociale gevolgen. In plaats daarvan doet 
de Unie er goed aan de ontwikkeling van 
wederzijds voordelige internationale 
economische betrekkingen te stimuleren, 
die zijn gebaseerd op complementariteit 
en niet op concurrentie, waarbij alle 
vormen van neokolonialisme worden 
gemeden, en een eind te maken aan alle 
vrijhandelsovereenkomsten.

Or. en

Amendement 90
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Bij de planning en 
besluitvorming rondom het 
klimaatmitigatiebeleid zijn naar 
verhouding weinig vrouwen betrokken. 
Daarom moeten gendervraagstukken in 
het klimaatbeleid worden aangepakt om 
ervoor te zorgen dat vrouwen en mannen 
op voet van gelijkheid en op zinvolle wijze 
worden betrokken bij de planning en 
besluitvorming. Het is aannemelijk dat 
klimaatbeleid effectiever is als het op alle 
burgers is gericht.　

Or. en
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Amendement 91
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

_________________
33 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP)).
34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 28 november 2019 over de 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu (2019/2930(RSP)).
35 Conclusies van de Europese Raad van 
12 december 2019, EUCO 29/19, 
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CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Amendement 92
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Het Europees Parlement heeft een 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu afgekondigd en de Commissie en 
de lidstaten herhaaldelijk verzocht de 
inspanningen op te voeren om de 
noodzakelijke transitie naar een 
klimaatneutrale samenleving tegen uiterlijk 
2050 te vereenvoudigen en hiervan een 
Europees succesverhaal te maken, maar 
het dringt tegelijkertijd ook aan op een 
ambitieuze klimaatwet met een wettelijk 
bindend intern streefcijfer voor de gehele 
economie om tegen uiterlijk 2050 voor 
broeikasgasneutraliteit te zorgen alsmede 
tussentijdse EU-doelstellingen voor 2030 
en 2040. De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 12 december 201935 zijn 
goedkeuring gehecht aan de doelstelling 
om tegen 2050 een klimaatneutrale Unie 
tot stand te brengen, in overeenstemming 
met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs, en erkent daarbij 
dat een gunstig kader tot stand moet 
worden gebracht dat alle lidstaten ten 
goede komt en adequate instrumenten, 
stimulansen, steun en investeringen 
omvat om een kosteneffectieve, 
rechtvaardige, alsook sociaal 
evenwichtige en eerlijke transitie te 
waarborgen, rekening houdend met 
verschillen in de nationale 
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omstandigheden wat betreft de 
uitgangsposities, en dat voor de transitie 
aanzienlijke publieke en particuliere 
investeringen nodig zullen zijn. De 
Europese Raad heeft de Commissie ook 
verzocht om zo spoedig mogelijk in 2020 
een voorstel voor te bereiden voor de 
langetermijnstrategie van de Unie, met het 
oog op de aanneming ervan door de Raad 
en de voorlegging ervan in het kader van 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering.

_________________ _________________
33 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP)).
34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 28 november 2019 over de 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu (2019/2930(RSP)).
35 Conclusies van de Europese Raad van 
12 december 2019, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

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

Or. en

Amendement 93
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Het Europees Parlement heeft een 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu afgekondigd32 bis en in dat verband 
gepleit voor de noodzakelijke transitie naar 
een broeikasgasneutrale samenleving 
tegen uiterlijk 2050 of eerder, als dat 
mogelijk is, en heeft gevraagd hiervan een 
Europees succesverhaal te maken33. De 
Europese Raad heeft in zijn conclusies van 
12 december 201935 zijn goedkeuring 
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een klimaatneutrale Unie tot stand te 
brengen, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, en erkent daarbij dat een gunstig 
kader tot stand moet worden gebracht en 
dat voor de transitie aanzienlijke publieke 
en particuliere investeringen nodig zullen 
zijn. De Europese Raad heeft de 
Commissie ook verzocht om zo spoedig 
mogelijk in 2020 een voorstel voor te 
bereiden voor de langetermijnstrategie van 
de Unie, met het oog op de aanneming 
ervan door de Raad en de voorlegging 
ervan in het kader van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering.

gehecht aan de doelstelling om tegen 2050 
een klimaatneutrale Unie tot stand te 
brengen en erkent daarbij dat een gunstig 
kader tot stand moet worden gebracht en 
dat voor de transitie aanzienlijke publieke 
en particuliere investeringen nodig zullen 
zijn. De Europese Raad heeft de 
Commissie ook verzocht om zo spoedig 
mogelijk in 2020 een voorstel voor te 
bereiden voor de langetermijnstrategie van 
de Unie, met het oog op de aanneming 
ervan door de Raad en de voorlegging 
ervan in het kader van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering.

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

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

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

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 28 november 2019 over de 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu (2019/2930(RSP)).
35 Conclusies van de Europese Raad van 
12 december 2019, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

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

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 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
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) COVID-19 heeft niettemin 
geleid tot een historische, humanitaire en 
economische crisis die zijn weerga niet 
kent. Bij het beleid van de Europese Unie 
dient dan ook te worden uitgegaan van 
een nieuwe grondige effectbeoordeling 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
nieuwe economische werkelijkheid.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Om de COVID-19-crisis te 
overwinnen en gezien het herstelplan voor 
Europa van de Commissie heeft Europa 
behoefte aan een duidelijk beleidskader 
voor infrastructuurontwikkeling en -
onderzoek in samenhang met de 
beginselen van de markteconomie, 
waaronder een uitgebreide emissiehandel 
en een strategisch extern beleid. 
Handelsbeleid moet in overeenstemming 
zijn met de strenge voorschriften voor 
bedrijven die op de interne markt actief 
zijn, om concurrentieverstoring voor de 
Europese industrie te voorkomen. De 
beginselen van de markteconomie zijn het 
meest geschikt om klimaatbescherming te 
koppelen aan economisch herstel. 
Effectieve markteconomie-instrumenten 
kunnen dienen als model voor de bouw- 
en de vervoerssector.
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Or. en

Amendement 97
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 98
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 

(12) Om haar belofte inzake het 
bereiken van de 
langetermijntemperatuurdoelstelling van 
de Overeenkomst van Parijs gestand te 
doen moet de Unie ernaar streven om, door 
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sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden, en de 
lidstaten, het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken. De maatregelen 
op het niveau van de Unie zullen een groot 
deel uitmaken van de vereiste maatregelen 
om het doel te bereiken.

middel van natuurlijke koolstofputten, de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk 2040 met elkaar in evenwicht te 
brengen en daarna negatieve emissies tot 
stand te brengen. De doelstelling inzake 
broeikasgasneutraliteit moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden, en de 
lidstaten, het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken. De maatregelen 
op het niveau van de Unie zullen een groot 
deel uitmaken van de vereiste maatregelen 
om het doel te bereiken.

Or. en

Amendement 99
Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen uiterlijk 
2050 de antropogene emissies en de 
verwijderingen van broeikasgassen in alle 
economische sectoren in de Unie en op het 
niveau van de lidstaten met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen, met betrokkenheid van 
ook regionale en lokale beleidsniveaus, 
nagestreefd worden, en de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie moeten de nodige maatregelen 
nemen om de verwezenlijking ervan 
mogelijk te maken. De maatregelen op het 
niveau van de Unie zullen een groot deel 
uitmaken van de vereiste maatregelen om 
ook op het niveau van de lidstaten het doel 
te bereiken op een kosteneffectieve, 
rechtvaardige en sociaal evenwichtige 
manier, waarbij het economisch 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid worden bevorderd, 
rekening houdend met het 
genderevenwicht en waarbij niemand aan 
zijn lot mag worden overgelaten. Na 2050 
moeten de Unie en alle lidstaten de 
inspanningen voortzetten om de emissies 
verder terug te dringen zodat er meer 
broeikasgassen worden verwijderd dan 
uitgestoten.
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Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen uiterlijk 
2050 de antropogene emissies en de 
verwijderingen van broeikasgassen in alle 
economische sectoren in de Unie en op het 
niveau van de lidstaten met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen, met betrokkenheid van 
ook regionale en lokale beleidsniveaus, 
nagestreefd worden, en de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie moeten de nodige maatregelen 
nemen om de verwezenlijking ervan 
mogelijk te maken. De maatregelen op het 
niveau van de Unie zullen een groot deel 
uitmaken van de vereiste maatregelen om 
ook op het niveau van de lidstaten het doel 
te bereiken op een kosteneffectieve, 
rechtvaardige en sociaal evenwichtige 
manier, waarbij het economisch 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid worden bevorderd, 
waarbij niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten. Na 2050 moeten de Unie en 
alle lidstaten de inspanningen voortzetten 
om de emissies verder terug te dringen 
zodat er meer broeikasgassen worden 
verwijderd dan uitgestoten.

Or. en
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Amendement 102
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden, en de 
lidstaten, het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken. De maatregelen 
op het niveau van de Unie zullen een groot 
deel uitmaken van de vereiste maatregelen 
om het doel te bereiken. De Europese 
Commissie dient een regelgevings- en 
investeringskader vast te stellen voor de 
uitrol van technologieën voor 
koolstofverwijdering, onder meer door 
vaststelling van doelstellingen, en een 
methodologie uit te werken voor het 
bepalen van het potentieel voor 
klimaatmitigatie van de toepassing van 
dergelijke technologieën, zoals CCU, een 
systeem dat ook buiten de EU wordt 
uitgerold.

Or. en

Amendement 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
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden, en de 
lidstaten, het Europees Parlement, de Raad 

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

het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie moeten de nodige maatregelen 
nemen om de verwezenlijking ervan 
mogelijk te maken. De maatregelen op het 
niveau van de Unie zullen een groot deel 
uitmaken van de vereiste maatregelen om 
het doel te bereiken.

Or. en

Amendement 105
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie in 2050 moet 
op het niveau van de Unie en de lidstaten 
leiden tot een veerkrachtiger en 
concurrerender economie, die 
technologisch geavanceerd is en zorgt 
voor economische groei, nieuwe kansen 
voor het bedrijfsleven en 
werkgelegenheid. Daarnaast moet deze 
transitie bijdragen aan versterking van de 
samenhang binnen de Unie door de 
burgers en gebieden te helpen profiteren 
van de energietransitie die juist hen het 
hardst treft. Hiertoe moet de Unie 
mechanismen en fondsen verstrekken die 
opgewassen zijn tegen de uitdaging en in 
staat zijn de reusachtige investeringen vrij 
te maken die nodig zijn om de transitie te 
financieren, zodat alle lidstaten, ongeacht 
hun uitgangspositie, tegen uiterlijk 2025 
klimaatneutraliteit bereiken op een 
kostenefficiënte en sociaal rechtvaardige 
manier.
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Or. en

Amendement 106
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De EU moet ervoor zorgen 
dat de lidstaten over de middelen 
beschikken om te investeren in de 
ecologische transitie en om die reden een 
eind maken aan het EU-plafond voor 
nationale leningen van 3 % van het bbp 
als voorgeschreven door het stabiliteits- 
en groeipact – alsook aan het structureel 
tekort van 0 % als vervat in het 
begrotingspact – dat de ecologische 
transitie ernstig belemmert omdat het de 
lidstaten ervan weerhoudt grootscheepse 
openbare investeringscampagnes te 
starten om een koolstofarme economie tot 
stand te brengen. De 3 %-regel moet niet 
gelden voor ecologische en sociale 
overheidsinvesteringen.

Or. en

Amendement 107
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Veel van de technologieën 
die we nodig hebben om decarbonisatie en 
digitalisering te bevorderen moeten nog 
worden ontwikkeld. Als er CO2-
reductiedoelstellingen voor 2030/2050 
zijn, moeten deze tot uiting komen in 
Horizon Europa en de aanverwante 
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gemeenschappelijke ondernemingen. 
Daarnaast moeten er streefcijfers worden 
vastgesteld om de noodzakelijke energie-
infrastructuur tot stand te brengen en de 
capaciteitsopbouw af te stemmen op een 
toereikende waterstofvoorziening en zo 
een belangrijke technologische brug te 
slaan om energie-intensieve 
energiesectoren koolstofvrij te maken.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Uniebrede emissies en 
verwijderingen van broeikasgassen die in 
het Unierecht gereguleerd zijn, moeten 
uiterlijk in 2050 in evenwicht zijn, zodat 
vanaf die datum de verwijderingen van 
broeikasgassen de emissies overtreffen om 
te voldoen aan de doelstelling van de 
Overeenkomst van Parijs van maximaal 
1,5 graad boven pre-industriële niveaus. 
Tot die datum ligt de nadruk met name op 
de versterking van onderzoek en de 
ontwikkeling van koolstofputten en 
technologie voor het afvangen van 
koolstof.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
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Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De klimaatdoelstellingen 
van Parijs moeten zodanig worden 
verwezenlijkt dat technologieneutraliteit, 
economische efficiëntie en het sociaal 
evenwicht worden geëerbiedigd. Alleen als 
de EU economisch sterk, aantrekkelijk 
voor investeringen en internationaal 
concurrerend blijft en zorgt voor een 
breed maatschappelijk draagvlak, kan zij 
fungeren als mondiaal model voor 
klimaatbescherming.

Or. en

Amendement 110
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken en in aanvulling op de rol 
van bossen als koolstofputten is het van 
belang het gebruik van biogebaseerde 
materialen, brandstoffen en producten te 
bevorderen als alternatief voor op fossiele 
brandstoffen gebaseerde materialen, 
teneinde de emissies te verminderen.

Or. en

Amendement 111
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-fractie

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

(12 bis) Om de ernstigste gevolgen 
van klimaatverandering te vermijden en 
klimaatneutraliteit te bereiken dient de 
Unie te streven naar een volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde en zeer 
hulpbronnen- en energie-efficiënte 
economie.

Or. en

Amendement 112
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Bij de transitie naar 
klimaatneutraliteit moet de Unie het 
concurrentievermogen van haar industrie, 
met name haar energie-intensieve 
industrie, vrijwaren, onder meer door 
doeltreffende maatregelen uit te werken 
om koolstoflekkage aan te pakken en te 
zorgen voor een gelijk speelveld tussen de 
Unie en derde landen ter voorkoming van 
oneerlijke concurrentie vanwege het niet 
uitvoeren van klimaatbeleid 
overeenkomstig de Overeenkomst van 
Parijs. Een 
koolstofgrenscorrectiemechanisme en 
instrumenten uit het handelsbeleid 
kunnen hierbij een belangrijke rol 
vervullen.

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Veel van de technologieën 
die we nodig hebben om decarbonisatie en 
digitalisering te bevorderen moeten nog 
worden ontwikkeld. Als er CO2-
reductiedoelstellingen zijn voor 
2030/2050, moeten er ook streefcijfers 
worden vastgesteld voor het scheppen van 
de noodzakelijke infrastructuur om te 
zorgen voor een toereikende 
waterstofvoorziening om energie-
intensieve energiesectoren koolstofvrij te 
maken.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Door de energietransities 
verbetert de energie-efficiëntie en neemt 
de energieafhankelijkheid van de Unie en 
haar lidstaten af. Deze structurele 
transitie naar een efficiëntere economie 
op basis van hernieuwbare energie in alle 
sectoren is niet alleen gunstig voor de 
handelsbalans, maar zal ook de 
energiezekerheid versterken en de 
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energiearmoede tegengaan.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quinquies)Om de invoering van 
koolstofverwijdering te stimuleren, met 
volledige inachtneming van de 
biodiversiteitsdoelstellingen, dient de 
Commissie tegen 2023 de ontwikkeling 
van een regelgevingskader voor de 
certificering van de verwijdering van 
koolstof op basis van robuuste en 
transparante koolstofboekhouding te 
onderzoeken en de voorschriften voor het 
bepalen van Uniebrede emissies en 
boekhoudregels voor de overdracht van 
CO2 tussen landen en sectoren te 
verduidelijken.

Or. en

Amendement 116
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Unie moet haar klimaatactie en 
internationaal leiderschap inzake klimaat 
ook na 2050 voortzetten om de mensheid 
en de planeet te beschermen tegen de 
dreiging van een gevaarlijke 

Schrappen
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klimaatverandering, met het oog op de 
verwezenlijking van de in de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
temperatuurdoelstellingen en 
overeenkomstig de wetenschappelijke 
aanbevelingen van de IPCC.

Or. en

Amendement 117
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Unie moet haar klimaatactie en 
internationaal leiderschap inzake klimaat 
ook na 2050 voortzetten om de mensheid 
en de planeet te beschermen tegen de 
dreiging van een gevaarlijke 
klimaatverandering, met het oog op de 
verwezenlijking van de in de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
temperatuurdoelstellingen en 
overeenkomstig de wetenschappelijke 
aanbevelingen van de IPCC.

(13) De Unie moet haar klimaatactie en 
internationaal leiderschap inzake klimaat 
versterken om de mensheid en de planeet 
te beschermen tegen de dreiging van een 
gevaarlijke klimaatverandering, met het 
oog op de verwezenlijking van de in 
artikel 2 van de Overeenkomst van Parijs 
vastgestelde langetermijndoelstelling om 
de temperatuurstijging te beperken tot 
1,5 °C boven pre-industriële niveaus en 
overeenkomstig de wetenschappelijke 
aanbevelingen van de IPCC.

Or. en

Amendement 118
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(13) De Unie moet haar klimaatactie en 
internationaal leiderschap inzake klimaat 
ook na 2050 voortzetten om de mensheid 
en de planeet te beschermen tegen de 
dreiging van een gevaarlijke 
klimaatverandering, met het oog op de 
verwezenlijking van de in de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
temperatuurdoelstellingen en 
overeenkomstig de wetenschappelijke 
aanbevelingen van de IPCC.

(13) De Unie moet haar klimaatactie en 
internationaal leiderschap inzake klimaat 
ook na 2050 voortzetten en versterken om 
de mensheid, de economie en de planeet te 
beschermen tegen de dreiging van een 
gevaarlijke klimaatverandering, met het 
oog op de verwezenlijking van de in de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
temperatuurdoelstellingen en 
overeenkomstig de wetenschappelijke 
aanbevelingen van de EPCC en de IPCC.

Or. en

Amendement 119
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De 
broeikasgasemissiereductiedoelstellingen 
voor 2030 van de Unie moeten worden 
afgestemd op de verbintenissen die zijn 
aangegaan in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs en de in deze 
verordening vastgestelde doelen. Daarbij 
moet terdege rekening worden gehouden 
met het industrieel, technologisch een 
innoverend potentieel van de Unie. Om de 
internationale coördinatie en het 
gemeenschappelijk optreden hiertoe te 
stimuleren is het noodzakelijk het 
industrieel concurrentievermogen, de 
economische groei en de sociale normen 
van de Unie te handhaven en te 
ontwikkelen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De Unie moet haar 
inspanningen om de circulaire economie 
te bevorderen voortzetten en 
hernieuwbare oplossingen ter vervanging 
van op fossiele brandstoffen gebaseerde 
producten en materialen verder 
ondersteunen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De Unie moet haar 
inspanningen om de circulaire economie 
te bevorderen voortzetten en 
hernieuwbare oplossingen ter vervanging 
van op fossiele brandstoffen gebaseerde 
producten en materialen verder 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 122
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aanpassing is een essentieel Schrappen
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onderdeel van het mondiale antwoord op 
de klimaatverandering op lange termijn. 
De lidstaten en de Unie moeten dus hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor de 
klimaatverandering verminderen, zoals 
bepaald in artikel 7 van de Overeenkomst 
van Parijs, en de gemeenschappelijke 
baten met andere 
milieubeleidsinstrumenten en 
milieuwetgeving maximaliseren. De 
lidstaten moeten uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen 
vaststellen.

Or. en

Amendement 123
Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aanpassing is een essentieel 
onderdeel van het mondiale antwoord op 
de klimaatverandering op lange termijn. De 
lidstaten en de Unie moeten dus hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor de klimaatverandering 
verminderen, zoals bepaald in artikel 7 van 
de Overeenkomst van Parijs, en de 
gemeenschappelijke baten met andere 
milieubeleidsinstrumenten en 
milieuwetgeving maximaliseren. De 
lidstaten moeten uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen 
vaststellen.

(14) Aanpassing is een essentieel 
onderdeel van het mondiale antwoord op 
de klimaatverandering op lange termijn. De 
lidstaten en de Unie moeten dus hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor de klimaatverandering 
verminderen, zoals bepaald in artikel 7 van 
de Overeenkomst van Parijs, en de 
gemeenschappelijke baten met andere 
milieubeleidsinstrumenten en 
milieuwetgeving maximaliseren. De 
lidstaten moeten uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen 
vaststellen. Aanpassingsinspanningen 
moeten hoe dan ook afhankelijk zijn van 
de preferentiële vermindering van de 
uitstoot aan de bron, en mogen niet leiden 
tot uitstel ervan.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aanpassing is een essentieel 
onderdeel van het mondiale antwoord op 
de klimaatverandering op lange termijn. De 
lidstaten en de Unie moeten dus hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor de klimaatverandering 
verminderen, zoals bepaald in artikel 7 van 
de Overeenkomst van Parijs, en de 
gemeenschappelijke baten met andere 
milieubeleidsinstrumenten en 
milieuwetgeving maximaliseren. De 
lidstaten moeten uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen 
vaststellen.

(14) Aanpassing is een essentieel 
onderdeel van het mondiale antwoord op 
de klimaatverandering op lange termijn. De 
lidstaten en de Unie moeten dus hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor de klimaatverandering 
verminderen, zoals bepaald in artikel 7 van 
de Overeenkomst van Parijs, en de 
gemeenschappelijke baten met andere 
milieubeleidsinstrumenten en 
milieuwetgeving maximaliseren. De 
Commissie moet specifieke indicatoren 
ontwikkelen om de vooruitgang met 
betrekking tot de aanpassing aan de 
klimaatverandering te bepalen, terwijl de 
lidstaten uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen moeten 
vaststellen.

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de klimaatverandering is een van de belangrijke “pijlers” van het 
klimaatbeleid en daarom is het niet mogelijk de vooruitgang op dit gebied in de verschillende 
lidstaten te meten als daarvoor geen uniforme normen of indicatoren zijn. Daarom is het 
mogelijk aan de instellingen van de Unie om de vooruitgang met betrekking tot de aanpassing 
aan de klimaatverandering te bepalen.

Om die reden en omwille van de duidelijkheid en zekerheid moeten de EU-instellingen 
duidelijke indicatoren opstellen om de vooruitgang met betrekking tot de aanpassing aan de 
klimaatverandering te bepalen, op een manier die begrijpelijk is voor en op eenvormige wijze 
kan worden toegepast in alle lidstaten.

Amendement 125
Markus Buchheit, Guido Reil
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Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 127
Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; een rechtvaardige verdeling 
en solidariteit tussen de lidstaten, met 
inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; technische en 
economische haalbaarheid en de 
voorkeur voor emissievrije oplossingen 
aan de bron, bij het verlagen van de 
broeikasgasemissies en het verhogen van 
de verwijdering van broeikasgassen en bij 
het vergroten van de veerkracht; 
vooruitgang op het gebied van milieu-
integriteit en ambitieniveau. Het gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen moet 
een fundamentele vector van dit proces 
zijn.

Or. es
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Amendement 128
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) In haar mededeling “Het 
moment van Europa: herstel en 
voorbereiding voor de volgende 
generatie” kondigde de Commissie haar 
voornemen aan om de digitale 
transformatie te versnellen. Door de 
COVID-19-noodsituatie is duidelijk 
geworden hoe belangrijk energie is voor 
de maatschappelijke participatie, de 
uitoefening van het burgerschap en het 
vermogen om te werken in een digitale 
economie. Teneinde sociale uitsluiting te 
voorkomen en ervoor te zorgen dat EU-
burgers hun volledige potentieel in het 
kader van de digitale transformatie 
bereiken ziet de Commissie erop toe dat 
alle EU-burgers recht hebben op energie, 
met inbegrip van voorzieningen voor 
toegang tot energie alsmede bescherming 
en steun voor kwetsbare consumenten.

Or. en

Amendement 129
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De doelstelling van de Unie 
inzake broeikasgasneutraliteit moet 
worden bereikt door middel van de 
ontwikkeling en herziening van alle 
toepasselijke wetgeving van de Unie. Deze 
wetgeving moet zo worden gewijzigd dat 
de publieke en particuliere financiering 
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alsook de fondsen en instrumenten van 
specifieke regelingen van de Unie 
overeenstemmen met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie.

Or. en

Amendement 130
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De doelstelling om de 
economie van de Unie tegen 2050 
klimaatneutraal te maken moet worden 
verwezenlijkt met inachtneming van de 
verschillende uitgangspunten van de 
lidstaten en in een geest van solidariteit 
met minder welvarende lidstaten, onder 
meer door in bestaande wetgeving 
vastgelegde compensatieregelingen 
evenredig te verhogen, met speciale 
aandacht voor de ETS-richtlijn van de 
EU.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De doelstelling om de 
economie tegen 2050 klimaatneutraal te 
maken moet worden verwezenlijkt met 
inachtneming van de verschillende 
uitgangspunten van de lidstaten en in een 
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geest van solidariteit met minder 
welvarende lidstaten.

Or. en

Amendement 132
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 133
Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit zijn veranderingen in 
het gehele beleidsspectrum en een 

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

collectieve inspanning van alle sectoren 
van de economie en de samenleving 
vereist, zoals de Commissie opmerkt in 
haar mededeling over de Europese Green 
Deal, met bijzondere verantwoordelijkheid 
voor degenen die het meest bijdragen aan 
klimaatverandering en ook meer 
capaciteit hebben om maatregelen te 
nemen. De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 12 december 2019 
verklaard dat alle relevante wetgeving en 
beleidsinstrumenten van de Unie moeten 
stroken met en bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat een gelijk 
speelveld verzekerd moet zijn. Ook heeft 
de Raad de Commissie verzocht om na te 
gaan of daarvoor een aanpassing van de 
bestaande regels vereist is.

Or. es

Amendement 134
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit zijn veranderingen in 
het gehele beleidsspectrum en een 
collectieve inspanning van alle sectoren 
van de economie en de samenleving 
vereist, zoals de Commissie opmerkt in 
haar mededeling over de Europese Green 
Deal. De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 12 december 2019 
verklaard dat alle relevante wetgeving en 
beleidsinstrumenten van de Unie moeten 
stroken met en bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 

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

inzake klimaatneutraliteit, en dat een gelijk 
speelveld verzekerd moet zijn. Ook heeft 
de Raad de Commissie verzocht om na te 
gaan of daarvoor een aanpassing van de 
bestaande regels vereist is.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 136
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 

Schrappen
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Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling 
benadrukte de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren 
hun steentje moeten bijdragen. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, op basis van een uitgebreide 
effectbeoordeling en rekening houdend 
met haar analyse van de geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplannen die 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2018/1999 van het Europees Parlement en 
de Raad36 bij de Commissie zijn 
ingediend, de 2030-streefcijfers van de 
Unie inzake het klimaat evalueren en 
mogelijkheden onderzoeken om de 
emissiereductiedoelen voor 2030 te 
verhogen zodat emissies tegen die tijd 50 
tot 55 % minder zijn dan in 1990. Als de 
Commissie het nodig acht om het doel van 
de Unie voor 2030 te wijzigen, moet zij 
een voorstel doen aan het Europees 
Parlement en de Raad doen om deze 
verordening waar nodig te wijzigen. 
Daarnaast moet de Commissie uiterlijk op 
30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990.
_________________
36 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de 
klimaatactie, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 663/2009 en 
(EG) nr. 715/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad, Richtlijnen 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 
2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU en 
2013/30/EU van het Europees Parlement 
en de Raad, Richtlijnen 2009/119/EG en 
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(EU) 2015/652 van de Raad, en tot 
intrekking van Verordening (EU) 
nr. 525/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 137
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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een voorstel doen aan het Europees 
Parlement en de Raad doen om deze 
verordening waar nodig te wijzigen. 
Daarnaast moet de Commissie uiterlijk op 
30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990.
_________________
36 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de 
klimaatactie, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 663/2009 en 
(EG) nr. 715/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad, Richtlijnen 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 
2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU en 
2013/30/EU van het Europees Parlement 
en de Raad, Richtlijnen 2009/119/EG en 
(EU) 2015/652 van de Raad, en tot 
intrekking van Verordening (EU) 
nr. 525/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 138
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 

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

klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, op basis van een uitgebreide 
effectbeoordeling en rekening houdend met 
haar analyse van de geïntegreerde nationale 
energie- en klimaatplannen die 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2018/1999 van het Europees Parlement en 
de Raad36 bij de Commissie zijn ingediend, 
de 2030-streefcijfers van de Unie inzake 
het klimaat evalueren en mogelijkheden 
onderzoeken om de emissiereductiedoelen 
voor 2030 te verhogen zodat emissies 
tegen die tijd 70 % minder zijn dan in 
1990. Als de Commissie het nodig acht om 
het doel van de Unie voor 2030 te 
verhogen, moet zij een voorstel doen aan 
het Europees Parlement en de Raad doen 
om deze verordening waar nodig te 
wijzigen. Daarnaast moet de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 70 % minder 
zijn dan in 1990.

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

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

Or. en

Amendement 139
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. Gezien de 
Uniedoelstelling om tegen uiterlijk 2050 
klimaatneutraliteit tot stand te brengen, is 
het van essentieel belang dat klimaatactie 
verder wordt versterkt en met name dat de 
Unieklimaatdoelstelling voor 2030 wordt 
verhoogd tot een emissiereductie van 
65 % ten opzichte van 1990. Derhalve 
moet de Commissie uiterlijk op 30 juni 
2021 beoordelen hoe de Uniewetgeving ter 
uitvoering van die hogere doelstelling 
dienovereenkomstig gewijzigd zou moeten 
worden.
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30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990.

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 



AM\1206925NL.docx 75/194 PE653.722v01-00

NL

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

beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. Wil de Unie 
haar doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit uiterlijk in 2050 tot 
stand brengen, dan is het van essentieel 
belang dat klimaatactie verder wordt 
versterkt en met name dat de 2030-
streefcijfers worden verhoogd tot een 
emissiereductie van 55 % ten opzichte van 
1990. Derhalve moet de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
verhoogde doelstelling 
dienovereenkomstig gewijzigd zou moeten 
worden.

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

Amendement 141
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. In zijn 
resoluties van 14 maart 2019 over 
klimaatverandering, van 28 november 
2019 over de VN-klimaatconferentie van 
2019 in Madrid, Spanje, en van 
15 januari 2020 over de Europese Green 
Deal heeft het Europees Parlement reeds 
gepleit voor een verhoging van de 
broeikasgasemissiereductiedoelstellingen 
van de EU voor 2030 tot 55 % ten opzichte 
van 1990 en de Commissie met klem 
verzocht hiertoe een voorstel in te dienen. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, op basis van een uitgebreide 
effectbeoordeling en rekening houdend met 
haar analyse van de geïntegreerde nationale 
energie- en klimaatplannen die 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2018/1999 van het Europees Parlement en 
de Raad36 bij de Commissie zijn ingediend 
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uiterlijk op 30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990.

en de aangegeven gevolgen daarvan op 
nationaal niveau, de 2030-streefcijfers van 
de Unie inzake het klimaat evalueren in 
overeenstemming met een traject om de 
temperatuurstijging te beperken tot 1,5 ºC 
boven het pre-industriële niveau als 
neergelegd in de Overeenkomst van 
Parijs, zodat emissies tegen die tijd ten 
minste 55 % minder zijn dan in 1990. Als 
de Commissie het nodig acht om het doel 
van de Unie voor 2030 te wijzigen, moet 
zij een voorstel doen aan het Europees 
Parlement en de Raad doen om deze 
verordening waar nodig te wijzigen. 
Daarnaast moet de Commissie uiterlijk op 
30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om deze emissiereducties te bereiken.

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

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

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen met 
inachtneming van het beginsel “de 
vervuiler betaalt”. De Commissie moet, op 
basis van een uitgebreide effectbeoordeling 
met een uitsplitsing per lidstaat en 
rekening houdend met haar analyse van de 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen die overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad36 bij de 
Commissie zijn ingediend, de impact van 
de brexit op het vermogen van de Unie in 
het algemeen om de emissie van 
broeikasgassen te verminderen alsook de 
economische situatie in de periode na 
COVID-19, de 2030-streefcijfers van de 
Unie inzake het klimaat evalueren en 
nieuwe emissiereductiedoelen voor 2030 
bespreken om de emissies tegen die tijd 
met 50 % te verminderen ten opzichte van 
1990. Als de Commissie het nodig acht om 
het doel van de Unie voor 2030 te wijzigen, 
moet zij een voorstel doen aan het 
Europees Parlement en de Raad doen om 
deze verordening waar nodig te wijzigen. 
Daarnaast moet de Commissie uiterlijk op 
30 juni 2021 op basis van het resultaat 
van de effectbeoordeling beoordelen hoe 
de Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om voorgestelde emissies te bereiken die 
50 % minder zijn dan in 1990.
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_________________ _________________
36 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) 
nr. 663/2009 en (EG) nr. 715/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU en 2013/30/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 2009/119/EG en (EU) 
2015/652 van de Raad, en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 525/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

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

Or. en

Amendement 143
András Gyürk, Edina Tóth

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, op basis van een uitgebreide 
effectbeoordeling en rekening houdend met 

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

met een uitsplitsing per lidstaat en 
rekening houdend met haar analyse van de 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen die overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad36 bij de 
Commissie zijn ingediend, de 2030-
streefcijfers van de Unie inzake het klimaat 
evalueren en de emissiereductiedoelen 
voor 2030 bespreken om de emissies tegen 
die tijd met 50 tot 55 % te verminderen ten 
opzichte van 1990. Als de Commissie het 
nodig acht om het doel van de Unie voor 
2030 te wijzigen, moet zij een voorstel 
doen aan het Europees Parlement en de 
Raad doen om deze verordening waar 
nodig te wijzigen. Daarnaast moet de 
Commissie uiterlijk op 30 juni 2021 op 
basis van het resultaat van de 
effectbeoordeling beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die ongeveer 50, 
maar niet meer dan 55 % minder zijn dan 
in 1990.

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

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

Or. en

Amendement 144
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Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Tegen 30 juni 2021 moet de 
Commissie al het beleid en alle 
instrumenten die van belang zijn voor het 
bereiken van de klimaatdoelstelling voor 
2030 van de Unie en de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit als vastgesteld 
in artikel 2, lid 1, beoordelen en zo nodig 
herziening daarvan voorstellen. 
Verhoging van de streefcijfers van de 
Unie veronderstelt echter wel dat het 
emissiehandelssysteem van de EU 
geschikt is voor dit doel en daarom moet 
de Commissie haast maken met de 
evaluatie van de ETS-richtlijn en het 
bijbehorende innovatiefonds versterken 
om financiële stimulansen te scheppen 
voor nieuwe technologie, de groei en het 
concurrentievermogen te bevorderen 
alsook steun aan schone technologieën te 
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verlenen, en er tegelijkertijd voor te 
zorgen dat de versterking van het 
innovatiefonds een bijdrage levert aan een 
rechtvaardige transitie.

Or. en

Amendement 146
András Gyürk, Hildegard Bentele, Edina Tóth

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Om het emissiereductiedoel 
voor 2030 voor de hele EU te bereiken 
moet elke lidstaat tegen 2030 ten minste 
hetzelfde emissiereductieniveau bereiken 
ten opzichte van 1990. Elke lidstaat moet 
een landelijk emissiereductiedoel 
vaststellen aan de hand waarvan de EU de 
bundeling van de inspanningen om de 
emissies te verminderen versterkt om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit 
tegen 2050 op eerlijker wijze te 
verwezenlijken, waarbij de lasten 
evenwichtiger over de lidstaten worden 
verdeeld.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De Commissie moet tevens 
beoordelen in hoeverre het gebruik van 
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internationale marktmechanismen kan 
bijdragen aan de kosteneffectieve 
verwezenlijking van de doelen van de EU 
en de lidstaten. Indien zij dit noodzakelijk 
acht, moet zij bij het Europees Parlement 
en de Raad voorstellen indienen tot 
wijziging van deze verordening, Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad alsook Verordening (EU) 
2018/842 van het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. en

Amendement 148
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
Unie en alle lidstaten op koers blijven om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit 
uiterlijk 2050 te verwezenlijken, en om te 
zorgen voor voorspelbaarheid en 
vertrouwen ten behoeve van alle 
maatschappelijke en economische actoren 
en de bevolking als geheel, moet de 
Commissie verkennen welke 
mogelijkheden er zijn om een 
klimaatdoelstelling voor 2040 vast te 
stellen voor de EU en daartoe 
wetgevingsvoorstellen indienen bij het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 149
Nicolás González Casares
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namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Voorts moet de Commissie 
ervoor zorgen dat de industrie opgewassen 
is tegen de grootscheepse transitie naar 
klimaatneutraliteit en de zeer ambitieuze 
doelstellingen voor 2030 en 2040 door 
middel van een deugdelijk 
regelgevingskader en financiële middelen 
die in verhouding staan tot de 
uitdagingen. Dit regelgevend en 
financieel kader moet regelmatig worden 
beoordeeld en zo nodig aangepast om 
koolstoflekkage, bedrijfssluitingen, 
banenverlies en oneerlijke internationale 
concurrentie te voorkomen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Willen de Unie en de 
lidstaten de klimaatdoelstelling voor 2030 
en klimaatneutraliteit tegen uiterlijk 2050 
bereiken, dan moet de Unie blijven 
streven naar een sterke duurzame 
biogebaseerde economie, met name door 
haar inspanningen op te voeren om het 
gebruik van fossiele brandstoffen en 
subsidies daarvoor geleidelijk af te 
bouwen.
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Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 quater) De Commissie heeft diverse 
initiatieven ontwikkeld en goedgekeurd op 
het gebied van sectorale 
energiewetgeving, in het bijzonder met 
betrekking tot hernieuwbare energie, 
energie-efficiëntie alsook de 
energieprestatie van gebouwen. Deze 
initiatieven vormen een pakket onder het 
overkoepelende thema “energie-efficiëntie 
eerst” en het mondiale leiderschap van de 
Unie op het vlak van hernieuwbare 
energie. Deze initiatieven moeten worden 
meegerekend bij de nationale vooruitgang 
op lange termijn in het kader van de 
inspanningen om de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken 
teneinde te zorgen voor een zeer energie-
efficiënt op hernieuwbare energie 
gebaseerd energiestelsel en de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen in de Unie.

Or. en

Amendement 152
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 153
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat de Unie en 
de lidstaten op koers blijven om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken en vooruitgang te boeken 
op het gebied van aanpassing aan de 
klimaatverandering, moet de Commissie 
regelmatig de vooruitgang beoordelen. 
Indien de collectieve vooruitgang van de 

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

lidstaten met betrekking tot 
klimaatneutraliteit of aanpassing aan de 
klimaatverandering onvoldoende is, of 
indien maatregelen van de Unie 
onverenigbaar zijn met de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit of ontoereikend 
zijn om het vermogen tot aanpassing te 
vergroten, de veerkracht te versterken of de 
kwetsbaarheid te verminderen, moet de 
Commissie overeenkomstig de Verdragen 
de nodige maatregelen nemen. Dit moet 
tevens gelden voor maatregelen in het 
kader van het economisch herstel na de 
COVID-19-pandemie, zowel op EU-
niveau als op het niveau van de lidstaten. 
In haar mededeling “Het moment van 
Europa: herstel en voorbereiding voor de 
volgende generatie” beschreef de 
Commissie de Europese Green Deal in dit 
verband als de groeistrategie voor 
Europa, en daarom moeten de Commissie 
en de lidstaten ervoor zorgen dat alle 
maatregelen met het oog op het 
economisch herstel aansluiten bij en 
stroken met de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit. De Commissie moet 
ook regelmatig de relevante nationale 
maatregelen beoordelen, en aanbevelingen 
doen indien zij vaststelt dat de maatregelen 
van een lidstaat onverenigbaar zijn met de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of 
ontoereikend zijn om het vermogen tot 
aanpassing te vergroten, de veerkracht te 
versterken en de kwetsbaarheid voor de 
klimaatverandering te verminderen.

Or. en

Amendement 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, 
Ivan Štefanec

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

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

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

Or. en

Amendement 156
Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat de Unie en 
de lidstaten op koers blijven om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken en vooruitgang te boeken 
op het gebied van aanpassing aan de 
klimaatverandering, moet de Commissie 
regelmatig de vooruitgang beoordelen. 

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

Indien de individuele vooruitgang van de 
lidstaten met betrekking tot 
klimaatneutraliteit of aanpassing aan de 
klimaatverandering onvoldoende is, of 
indien maatregelen van de Unie 
onverenigbaar zijn met de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit of ontoereikend 
zijn om het vermogen tot aanpassing te 
vergroten, de veerkracht te versterken of de 
kwetsbaarheid te verminderen, moet de 
Commissie overeenkomstig de Verdragen 
de nodige maatregelen nemen. De 
Commissie moet ook regelmatig de 
relevante nationale maatregelen 
beoordelen, en aanbevelingen doen indien 
zij vaststelt dat de maatregelen van een 
lidstaat onverenigbaar zijn met de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of 
ontoereikend zijn om het vermogen tot 
aanpassing te vergroten, de veerkracht te 
versterken en de kwetsbaarheid voor de 
klimaatverandering te verminderen.

Or. es

Amendement 157
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De Unie moet beschikken 
over een instantie met onafhankelijke 
wetenschappelijke expertise om de 
vooruitgang met betrekking tot de 
klimaatactie van de Unie te beoordelen en 
daarover te adviseren. De Commissie 
moet een onafhankelijke Europese 
Werkgroep inzake klimaatverandering 
(EPCC) oprichten, als instantie die 
verantwoordelijk is voor de evaluatie van 
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en aanbevelingen over klimaatbeleid. De 
EPCC moet volledig onafhankelijk van de 
Commissie optreden, en mannen en 
vrouwen moeten er gelijkelijk in zijn 
vertegenwoordigd. De werkgroep moet 
bestaan uit wetenschapslui die zijn 
geselecteerd op basis van hun ervaring op 
het gebied van klimaatverandering, met 
als doel de reductie van 
broeikasgasemissies in de Unie en alle 
lidstaten jaarlijks te onderzoeken om de 
geleidelijke vermindering ervan te 
waarborgen. De werkgroep van 
deskundigen moet de Commissie tevens 
adviseren bij de beoordeling van de 
samenhang in de vooruitgang in de 
landen en de Unie alsook de maatregelen 
met het oog op de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit 
tegen uiterlijk 2050 en de vervulling van 
de verplichtingen van de Unie in het 
kader van de Overeenkomst van Parijs.

Or. en

Amendement 158
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Recital 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Commissie moet zorgen voor 
een solide en objectieve beoordeling op 
basis van de meest actuele 
wetenschappelijke, technische en sociaal-
economische bevindingen, waarin een 
pluriforme, onafhankelijke expertise is 
vertegenwoordigd, en moet haar 
beoordeling baseren op relevante 
informatie, met inbegrip van door de 
lidstaten ingediende en gerapporteerde 
gegevens, verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, en de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, 
met inbegrip van de verslagen van de 

Schrappen
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IPCC. Aangezien de Commissie zich ertoe 
verbonden heeft na te gaan hoe de EU-
taxonomie in het kader van de Europese 
Green Deal door de publieke sector kan 
worden gebruikt, moet deze beoordeling 
informatie omvatten over ecologisch 
duurzame beleggingen door de Unie en de 
lidstaten, in overeenstemming met 
Verordening (EU) 2020/... 
[taxonomieverordening], zodra deze 
informatie beschikbaar is. De Commissie 
moet waar mogelijk gebruikmaken van 
Europese statistieken en gegevens, en 
moet voorzien in toetsing door 
deskundigen. Voor zover dit passend is en 
in overeenstemming is met zijn jaarlijks 
werkprogramma, moet het Europees 
Milieuagentschap de Commissie bijstaan.

Or. en

Amendement 159
Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Commissie moet zorgen voor 
een solide en objectieve beoordeling op 
basis van de meest actuele 
wetenschappelijke, technische en sociaal-
economische bevindingen, waarin een 
pluriforme, onafhankelijke expertise is 
vertegenwoordigd, en moet haar 
beoordeling baseren op relevante 
informatie, met inbegrip van door de 
lidstaten ingediende en gerapporteerde 
gegevens, verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, en de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de verslagen van de IPCC. Aangezien 
de Commissie zich ertoe verbonden heeft 
na te gaan hoe de EU-taxonomie in het 
kader van de Europese Green Deal door de 
publieke sector kan worden gebruikt, moet 

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

deze beoordeling informatie omvatten over 
ecologisch duurzame beleggingen door de 
Unie en de lidstaten, in overeenstemming 
met Verordening (EU) 2020/... 
[taxonomieverordening], zodra deze 
informatie beschikbaar is. De Commissie 
moet waar mogelijk gebruikmaken van 
Europese statistieken en gegevens, en moet 
voorzien in toetsing door deskundigen. 
Voor zover dit passend is en in 
overeenstemming is met zijn jaarlijks 
werkprogramma, moet het Europees 
Milieuagentschap de Commissie bijstaan. 
De Commissie zal de lidstaten helpen bij 
het verzamelen van betrouwbare, 
consequente en vergelijkbare gegevens.

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Commissie moet zorgen voor 
een solide en objectieve beoordeling op 
basis van de meest actuele 
wetenschappelijke, technische en sociaal-
economische bevindingen, waarin een 
pluriforme, onafhankelijke expertise is 
vertegenwoordigd, en moet haar 
beoordeling baseren op relevante 
informatie, met inbegrip van door de 
lidstaten ingediende en gerapporteerde 
gegevens, verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, en de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de verslagen van de IPCC. Aangezien 
de Commissie zich ertoe verbonden heeft 
na te gaan hoe de EU-taxonomie in het 
kader van de Europese Green Deal door de 
publieke sector kan worden gebruikt, moet 

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

te gaan hoe de EU-taxonomie in het kader 
van de Europese Green Deal door de 
publieke sector kan worden gebruikt, moet 
deze beoordeling informatie omvatten over 
ecologisch duurzame beleggingen door de 
Unie en de lidstaten, in overeenstemming 
met Verordening (EU) 2020/... 
[taxonomieverordening], zodra deze 
informatie beschikbaar is. De Commissie 
moet waar mogelijk gebruikmaken van 
Europese en mondiale statistieken en 
gegevens, en moet voorzien in toetsing 
door deskundigen. Voor zover dit passend 
is en in overeenstemming is met zijn 
jaarlijks werkprogramma, moet het 
Europees Milieuagentschap de Commissie 
bijstaan.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Commissie moet zorgen voor 
een solide en objectieve beoordeling op 
basis van de meest actuele 
wetenschappelijke, technische en sociaal-
economische bevindingen, waarin een 
pluriforme, onafhankelijke expertise is 
vertegenwoordigd, en moet haar 
beoordeling baseren op relevante 
informatie, met inbegrip van door de 
lidstaten ingediende en gerapporteerde 
gegevens, verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, en de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de verslagen van de IPCC. Aangezien 
de Commissie zich ertoe verbonden heeft 

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

ertoe verbonden heeft na te gaan hoe de 
EU-taxonomie in het kader van de 
Europese Green Deal door de publieke 
sector kan worden gebruikt, moet deze 
beoordeling informatie omvatten over 
ecologisch duurzame beleggingen door de 
Unie en de lidstaten, in overeenstemming 
met Verordening (EU) 2020/... 
[taxonomieverordening], zodra deze 
informatie beschikbaar is. De Commissie 
moet waar mogelijk gebruikmaken van 
Europese statistieken en gegevens, en moet 
voorzien in toetsing door deskundigen. 
Voor zover dit passend is en in 
overeenstemming is met zijn jaarlijks 
werkprogramma, moet het Europees 
Milieuagentschap de Commissie bijstaan.

Or. en

Amendement 162
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Aangezien de transitie naar 
koolstofneutraliteit reusachtige 
investeringen vergt, zal vaststelling van 
een koolstofbudget voor de Unie 
(cumulatieve CO2-emissies) meer 
klaarheid in de klimaatdoelen scheppen 
en de voorspelbaarheid voor de 
verschillende belanghebbenden en 
investeerders vergroten.

Or. en

Amendement 163
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 164
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 165
András Gyürk, Edina Tóth

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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van gedelegeerde handelingen ontvangen 
het Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.
_________________
37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

Amendement 166
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van 
ondernemingen, werknemers, 
investeerders en consumenten, om te 
waarborgen dat de transitie naar 
klimaatneutraliteit onomkeerbaar is, om 
te zorgen voor een geleidelijke 
vermindering van emissies, en om te 
helpen bij de beoordeling van de 
samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen om een traject 
af te bakenen aan de hand waarvan tegen 
2050 broeikasgasneutraliteit in de Unie 
tot stand wordt gebracht. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 

Schrappen
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passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven37. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen ontvangen 
het Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.
_________________
37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen om een traject 
af te bakenen aan de hand waarvan tegen 
2050 broeikasgasneutraliteit in de Unie 
tot stand wordt gebracht. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven37. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen ontvangen 
het Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.
_________________
37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van ondernemingen, 

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

werknemers, investeerders en 
consumenten, om te waarborgen dat de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
onomkeerbaar is, om te zorgen voor een 
geleidelijke vermindering van emissies, en 
om te helpen bij de beoordeling van de 
samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad een 
wetgevingsvoorstel voor een traject 
voorleggen aan de hand waarvan tegen 
uiterlijk 2050 klimaatneutraliteit in de 
Unie tot stand wordt gebracht.

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van ondernemingen, 
werknemers, vakbonden, investeerders en 
consumenten, om te waarborgen dat de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
onomkeerbaar is, om te zorgen voor een 
geleidelijke vermindering van emissies, en 
om te helpen bij de beoordeling van de 
samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet de Commissie, met inachtneming 
van het advies van de EPCC, de 
mogelijkheden beoordelen voor de opzet 
en het ontwerp van een traject aan de hand 
waarvan tegen uiterlijk 2050 
klimaatneutraliteit in de Unie tot stand 
wordt gebracht en hiertoe 
wetgevingsvoorstellen indienen bij het 
Europees Parlement en de Raad.
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_________________
37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

Amendement 170
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van ondernemingen, 
werknemers, investeerders en 
consumenten, om te waarborgen dat de 
transitie naar broeikasgasneutraliteit 
onomkeerbaar is, om te zorgen voor een 
vermindering van emissies, en om te 
helpen bij de beoordeling van de 
samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet de Commissie voor de Unie een 
traject voorstellen aan de hand waarvan de 
klimaatdoelstelling voor 2030 en 
klimaatneutraliteit in de Unie worden 
verwezenlijkt en dat door het Europees 
Parlement en de Raad wordt goedgekeurd 
volgens de gewone wetgevingsprocedure. 
Om te zorgen voor voorspelbaarheid en 
vertrouwen is het van bijzonder belang dat 
de Commissie regelmatig een routekaart 
voor de Unie vaststelt om aan te geven 
hoe snel alle en de individuele sectoren 
van de economie hun emissies kunnen 
verminderen overeenkomstig de 
doelstelling voor 2030 en de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit. Deze 
routekaart voor de Unie moet worden 
afgestemd op het traject voor de Unie dat 
hierboven is beschreven.
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documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

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

Or. en

Amendement 171
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) In lijn met de inspanningen van de 
Commissie met betrekking tot de 
beginselen van beter wetgeven, moet 
worden gestreefd naar samenhang in de 
instrumenten van de Unie voor 
broeikasgasemissiereductie. Het systeem 
om de vooruitgang bij de totstandbrenging 
van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te meten en om de 
samenhang van de daartoe genomen 
maatregelen te beoordelen, moet 
voortbouwen op en in overeenstemming 
zijn met het in Verordening 
(EU) 2018/1999 vastgelegde 
governancekader. Met name het systeem 
van regelmatige rapportering en de 
volgorde van de beoordelingen en 
maatregelen van de Commissie op basis 
van die rapportering, moeten in 
overeenstemming worden gebracht met de 
in Verordening (EU) 2018/1999 
vastgelegde vereiste voor de lidstaten om 
informatie te verstrekken en verslagen in 
te dienen. Verordening (EU) 2018/1999 
moet derhalve worden gewijzigd om de 

Schrappen
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doelstelling inzake klimaatneutraliteit in 
de betreffende bepalingen op te nemen.

Or. en

Amendement 172
Markus Buchheit, Guido Reil

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
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Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 174
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Een volledig doeltreffend 
klimaatbeleid van de Unie dient 
koolstoflekkage aan te pakken en 
passende instrumenten en mechanismen 
te ontwikkelen om mogelijke 
koolstoflekkage te behandelen, ook om de 
norm van de Unie te bevorderen en 
koplopers in de industrie te stimuleren.

Or. en
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Amendement 175
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Het klimaatbeleid en -
wetgevingskader van de EU dient 
bebossing en duurzaam bosbeheer in de 
hele Unie te bevorderen, aan de hand van 
de uitwisseling van beste praktijken, 
industriële kennis en innovatie.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De klimaatvoetafdruk van 
het verbruik in de Unie is een essentieel 
instrument dat moet worden ontwikkeld 
om de algehele samenhang van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) Een volledig doeltreffend 
klimaatbeleid van de Unie dient 
koolstoflekkage aan te pakken en 
passende instrumenten te ontwikkelen, 
zoals een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, om onze 
normen en de koplopers in onze industrie 
te beschermen.

Or. en

Amendement 179
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

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

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN 
VASTGESTELD:

Met deze richtlijn wordt ernaar gestreefd 
de nodige transitie naar een rationeel 
milieubeleid te bevorderen. Daartoe 
moeten de lidstaten en de instellingen van 
de EU alle bestaande beleidsmaatregelen 
beoordelen, ter discussie stellen en, zo 
nodig, aanpassen. Wanneer zij op 
nationaal en Unieniveau maatregelen 
nemen om het milieu te beschermen en 
aanpassingen aan de klimaatverandering 
door te voeren, moeten de lidstaten en het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie bijzondere aandacht besteden 
aan de sociaaleconomische gevolgen van 
de coronacrisis op middellange en lange 
termijn, aan het welzijn van de burgers, 
de welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie.

Or. en

Amendement 180
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In deze verordening wordt het algemeen 
wettelijk kader vastgesteld dat alle – 
huidige en toekomstige – wet- en 
regelgeving omvat voor de onomkeerbare 
en snelle reductie van broeikasgasemissies, 
verbetering van de verwijderingen per 
natuurlijke of andere put van 
broeikasgassen in de Unie, en de algemene 
decarbonisatie van de Unie; dit alles zal 
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bijdragen tot de verwezenlijking van de 
bindende doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit in de Unie tegen 
uiterlijk 2050 met het oog op de 
temperatuurdoelstellingen op lange 
termijn als vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs.

Or. en

Amendement 181
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de snelle en 
onomkeerbare reductie van 
broeikasgasemissies en verbetering van de 
verwijderingen per natuurlijke put van 
broeikasgassen in de Unie met het oog op 
de temperatuurdoelstelling op lange 
termijn die is vastgesteld in artikel 2 van 
de Overeenkomst van Parijs, en wordt 
tevens een kader geboden om vooruitgang 
te boeken bij de verwezenlijking van de in 
artikel 7 van de Overeenkomst van Parijs 
vastgestelde mondiale doelstelling inzake 
aanpassing aan de klimaatverandering.

Or. en

Motivering

Met dit amendement worden de eerste twee alinea’s uit het voorstel van de Commissie 
samengevoegd.

Amendement 182
Sira Rego

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor, bij voorkeur, de 
onomkeerbare en geleidelijke reductie van 
broeikasgasemissies en, in de tweede 
plaats, verbetering van de verwijderingen 
per natuurlijke put van broeikasgassen in 
de Unie en in elk van haar lidstaten.

Or. es

Amendement 183
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt de 
klimaatverandering erkend als een 
collectieve uitdaging die collectieve 
oplossingen vereist op basis van een 
eerlijke en rechtvaardige transitie. 
Iedereen moet, in een geest van 
rechtvaardigheid, bijdragen aan deze 
uitdaging, waarbij de grootste vervuilers 
de grootste bijdrage dienen te leveren.

Or. en

Amendement 184
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in 
de Unie tegen 2050, met het oog op de 
temperatuurdoelstelling op lange termijn 
die is vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs, en biedt een 
kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze alinea van het voorstel van de Commissie werd samengevoegd met de eerste alinea.

Amendement 185
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in 
de Unie tegen 2050, met het oog op de 
temperatuurdoelstelling op lange termijn 
die is vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs, en biedt een 
kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Schrappen

Or. en

Amendement 186
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie



PE653.722v01-00 114/194 AM\1206925NL.docx

NL

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie tegen 2050, met het oog op de 
temperatuurdoelstelling op lange termijn 
die is vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs, en biedt een 
kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie tegen uiterlijk 2050, met het oog op 
de temperatuurdoelstellingen op lange 
termijn die zijn vastgesteld in artikel 2 van 
de Overeenkomst van Parijs, en biedt een 
kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering, waarbij 
rekening wordt gehouden met de eisen 
van een rechtvaardige transitie van de 
werknemers en het scheppen van 
fatsoenlijk werk en hoogwaardige banen 
zoals vastgesteld in de preambule van de 
Overeenkomst van Parijs.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie tegen 2050, met het oog op de 
temperatuurdoelstelling op lange termijn 
die is vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs, en biedt een 
kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie en in elke lidstaat tegen uiterlijk 
2050, met het oog op de 
temperatuurdoelstellingen op lange termijn 
die is vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs, en biedt een 
kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
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mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Or. en

Amendement 188
Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie tegen 2050, met het oog op de 
temperatuurdoelstelling op lange termijn 
die is vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs, en biedt een 
kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie en in elk van haar lidstaten tegen 
2050, met het oog op de 
temperatuurdoelstelling op lange termijn 
die is vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs, en biedt een 
kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie tegen 2050, met het oog op de 
temperatuurdoelstelling op lange termijn 
die is vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs, en biedt een 

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit op 
EU-niveau tegen 2050, met het oog op de 
temperatuurdoelstelling op lange termijn 
die is vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs, en biedt een 
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kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Or. en

Amendement 190
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 191
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 192
Sira Rego
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 193
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Definitie

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

Or. en

Amendement 194
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 Doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit

2 Herbeoordeling van de milieu- en 
klimaatbeleidsdoelstellingen
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Or. en

Amendement 195
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 Doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit

2 Doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit en tussentijdse 
streefdoelen

Or. en

Amendement 196
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De beleidsinstrumenten van de 
lidstaten en de instellingen van de EU zijn 
reeds enige tijd louter gericht op de 
hoogste mogelijke vermindering van 
broeikasgassen in het kader van een 
“klimaatbeleid” dat in wezen als 
ideologisch kan worden omschreven en 
dat voornamelijk zal worden verwezenlijkt 
door middel van economische interventie 
in de vrijemarkteconomie en een 
verbodsbeleid. De aandacht verschuift 
momenteel steeds meer naar spectaculaire 
reductiedoelstellingen die niet 
wetenschappelijk kunnen worden 
onderbouwd en die ook geen rekening 
houden met de economische premissen 
die nodig zijn voor 
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beschermingsmaatregelen van welke aard 
ook. Milieubescherming is alleen maar 
mogelijk in een vrije samenleving die de 
technische innovatiekracht heeft en de 
nodige economische prestaties kan 
leveren om dit haalbaar te maken. Steeds 
vaker krijgen overwegingen die zelfs niets 
met ecologie te maken hebben de nodige 
ruimte; bijvoorbeeld, wanneer de 
milieuschade veroorzaakt door de 
ontginning van hulpbronnen voor accu’s 
die worden gebruikt in het streven naar de 
opwekking van hernieuwbare energie – 
zoals dat tot dusver door het beleid wordt 
bevorderd – wordt verschoven naar niet-
Europese landen. Het is daarom van 
essentieel belang – en dat niet alleen in de 
nasleep van de COVID-19-pandemie die 
onze economie onder een nooit eerder 
geziene druk zet – dat de EU-instellingen 
en de lidstaten alle bestaande 
beleidsinstrumenten opnieuw bekijken, ter 
discussie stellen en, waar nodig, 
aanpassen. Daartoe behoren met name de 
bovenvermelde EU-regelgeving, namelijk 
Richtlijn 2003/87/EG (een regeling voor 
de handel in broeikasgasemissierechten), 
Verordening (EU) 2018/842 (nationale 
streefcijfers voor 
broeikasgasemissiereducties), 
Verordening (EU) 2018/841 (compensatie 
van broeikasgassen) en 
Verordening (EU) 2018/1999 (governance 
van de energie-unie en de klimaatactie), 
maar ook, stroomafwaarts, 
Richtlijn 2012/27/EU (energie-efficiëntie), 
Richtlijn (EU) 2018/2001 (gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen) en 
Richtlijn 2010/31/EU (energieprestatie 
van gebouwen) en, zo nodig, andere 
regelgeving van de EU. In het toekomstige 
beleid moet aanpassing aan de heersende 
natuurlijke klimaatverandering, waarvan 
de oorzaken door onafhankelijke 
wetenschappers verder moeten worden 
onderzocht, centraal staan.

Or. en
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Amendement 197
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De broeikasgasemissiereducties en 
de verbetering van verwijderingen per put 
die in het Unierecht gereguleerd zijn, zijn 
uiterlijk in 2040 op niveau van de Unie in 
evenwicht, zodat de nettonuluitstoot van 
broeikasgassen uiterlijk tegen die datum 
kan worden gerealiseerd en er daarna 
negatieve emissies worden verwezenlijkt.

Or. en

Amendement 198
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 200
Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 201
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Vanaf 1 januari 2051 worden er in 
de Unie en alle lidstaten meer 
broeikasgassen verwijderd dan 
uitgestoten.

Or. en

Amendement 202
Miriam Dalli, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van een billijk traject voor 
duurzame verandering dat gebaseerd is op 
rechtvaardige transitie en rekening houdt 
met de uitgangsposities van de lidstaten, 
de verschillen waarmee zij, afhankelijk 
van hun belangrijkste vervuilende 
industrieën, tijdens hun transitie zullen 
worden geconfronteerd, en de verschillen 
in afmetingen of geografische ligging. Dit 
traject waarborgt sociale en economische 
bescherming, en solidariteit tussen de 
lidstaten. Het omvat richtsnoeren over de 
manier waarop de gehele Unie de 
doelstelling voor de reductie van 
broeikasgasemissies tegen 2030 kan 
behalen. Het omvat tevens tussentijdse 
emissiedoelstellingen voor 2040 die 
uitgaan van een transparante en 
kwantificeerbare effectbeoordeling en 
stoelen op een sterk governancekader.
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Or. en

Amendement 203
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau, om de individuele en de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met de noodzaak om het 
gebruik van fossiele hulpbronnen zoveel 
mogelijk terug te dringen, met 
inachtneming van het belang van de 
sociale en economische samenhang en de 
bescherming van kwetsbare burgers van 
de Unie, de bevordering van 
rechtvaardigheid, solidariteit en een 
rechtvaardige transitie tussen de lidstaten 
en rekening houdend met de verschillende 
uitgangsposities van de lidstaten.

Or. en

Amendement 204
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

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

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie of op nationaal niveau, 
overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel, om de 
gezamenlijke verwezenlijking van de in 
lid 1 genoemde doelstellingen mogelijk te 
maken, rekening houdend met het belang 
van de bevordering van rechtvaardigheid 
en solidariteit tussen de lidstaten. 
Bovendien wordt van de lidstaten 
verlangd dat zij hun toezeggingen uit 
hoofde van de Overeenkomst van Parijs 
opnieuw evalueren.

Or. en

Amendement 205
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 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 
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Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 208
András Gyürk, Edina Tóth
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 209
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 210
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Tegen 2023 ontwikkelt de 
Commissie een methodologie aan de hand 
waarvan het klimaatmitigatiepotentieel 
van koolstofverwijderingen kan worden 
berekend en stelt zij op grond daarvan een 
regelgevingskader voor waarin 
verwijderingsdoelstellingen zijn 
vastgesteld en de voorschriften voor de 
certificering en boekhoudkundige 
verwerking van koolstofverwijderingen 
worden beschreven.

Or. en

Amendement 211
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 212
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. In het licht van de in artikel 2, lid 1, 
bedoelde doelstelling worden de 
broeikasgasemissies voor de gehele 
economie van de Unie in de Unie zelf 
verminderd met ten minste 65 % in 
vergelijking met 1990.

Or. en

Amendement 213
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. In het licht van de in artikel 2, lid 1, 
bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit wordt het in artikel 2, 
alinea 1, punt 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfer voor klimaat van de Unie 
gericht op het bereiken van 65 % minder 
emissies dan in 1990.
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Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 214
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. In het licht van de in artikel 2, lid 1, 
bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit wordt het in artikel 2, 
alinea 1, punt 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfer voor klimaat van de Unie 
gericht op het bereiken van minstens 55 % 
minder emissies dan in 1990.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. In het licht van de in artikel 2, lid 1, 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, wordt het in artikel 2, 
alinea 1, punt 11, van Verordening (EU) 
2018/1999 bedoelde 2030-streefcijfer voor 
klimaat van de Unie verhoogd tot 
minstens 55 % minder emissies dan in 
1990.

Or. en

Amendement 216
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Tegen september 2021 beoordeelt 
de Commissie het in artikel 2, alinea 1, 
punt 11, van Verordening (EU) 2018/1999 
bedoelde 2030-streefcijfer voor klimaat 
van de Unie met het oog op de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde herbeoordeling. Voorts 
onderzoekt de Commissie in welke mate 
Verordening (EU) 2018/1999 van invloed 
is op de economieën van de lidstaten en 
stelt zij, zo nodig, voorstellen op om deze 
verordening aan te passen met 
eerbiediging van de soevereiniteit van de 
lidstaten zodat deze eens te meer 
maatregelen kunnen nemen om een 
rationeel milieubeleid uit te voeren dat het 
milieu beschermt ten gunste van de 
burgers en hun gezondheid en dat 
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tegelijkertijd economische ontwikkeling 
mogelijk maakt.

Or. en

Amendement 217
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie het in artikel 2, alinea 1, 
punt 11, van Verordening (EU) 2018/1999 
bedoelde 2030-streefcijfer voor klimaat 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 70 % minder zijn 
dan in 1990. Indien de Commissie van 
mening is dat het noodzakelijk is de 
betreffende streefcijfers te wijzigen, doet 
zij waar passend voorstellen aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 

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

2030-streefcijfer voor klimaat van de Unie 
in het licht van de in artikel 2, lid 1, 
bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit en in het licht van de 
COVID-19-pandemie, en onderzoekt de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 % minder zijn 
dan in 1990. Daarbij gaat de Commissie 
uit van een grondige effectbeoordeling, 
met een opsplitsing per lidstaat en met 
inachtneming van de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie voor de Europese 
economie en de huishoudens, de effecten 
van de brexit en mogelijke sociale effecten 
van toekomstige maatregelen. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad en zet zij uiteen hoe het gebruik 
van internationale marktmechanismen 
kan bijdragen aan de kosteneffectieve 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU en de lidstaten. Tegelijkertijd moet 
de Commissie inspanningen leveren om 
een methodologie te ontwikkelen aan de 
hand waarvan de emissies tijdens de 
levenscyclus van bepaalde producten 
kunnen worden berekend. De bijdrage 
van projecten in derde landen moet 
worden meegerekend in de 
emissiereducties, dubbele tellingen 
moeten strikt worden vermeden en 
duidelijke documentatie moet in elk 
dossier worden opgenomen.

Or. en

Amendement 219
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

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

3. Tegen december 2020 beoordeelt 
de Commissie het in artikel 2, alinea 1, 
punt 11, van Verordening (EU) 2018/1999 
bedoelde 2030-streefcijfer voor klimaat 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030. De 
beoordeling is gebaseerd op een 
uitgebreid onderzoek waarin rekening 
wordt gehouden met de economische, 
sociale, politieke en klimaateffecten. 
Indien de Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is een nieuw 2030-
streefcijfer voor klimaat voor te stellen, 
doet zij voorstellen om de Verordeningen 
2018/1999 en 2018/842 
dienovereenkomstig te wijzigen.

Or. en

Amendement 220
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bij deze verordening wordt vóór 30 
juni 2021 een onafhankelijke Europese 
Werkgroep inzake klimaatverandering 
(EPCC) opgericht die verantwoordelijk is 
voor de beoordeling van 
beleidsmaatregelen inzake 
klimaatverandering en het verstrekken 
van aanbevelingen in verband daarmee. 
De EPCC monitort en beoordeelt de 
vooruitgang naar de verwezenlijking van 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit 
in de Unie tegen 2050 en de tussentijdse 
doelstellingen voor 2030 en 2040. De 
Commissie maakt het advies en de 
aanbevelingen van de EPCC openbaar en 
legt deze bevindingen uiterlijk zes 
maanden na de bekendmaking voor aan 
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het Europees Parlement en de Raad van 
ministers. Zij presenteert ook alle 
aanbevelingen van de EPCC en geeft 
toelichting over de manier waarop zij 
rekening heeft gehouden met het advies of 
motiveert naar behoren waarom ze dat 
niet heeft gedaan.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk op 30 juni 2021 ontwerpt 
de Commissie een indicator om de 
evolutie te monitoren van de verkleining 
van de klimaatvoetafdruk van de Unie op 
basis van gegevens die door het Europees 
Milieuagentschap zijn verstrekt. Uiterlijk 
op 30 juni 2023 beoordeelt de Commissie 
de klimaatvoetafdruk van de Unie en doet 
zij voorstellen om deze zodanig te 
verkleinen dat de klimaatvoetafdruk tegen 
2030 strookt met de 
temperatuurdoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs.

Or. en

Amendement 222
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 
beoordeelt de Commissie hoe de 
Uniewetgeving tot uitvoering van de 

Schrappen



AM\1206925NL.docx 135/194 PE653.722v01-00

NL

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

Or. en

Amendement 223
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 224
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

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

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 moet worden gewijzigd om het 
in artikel 2, lid 3, bedoelde herziene 
streefcijfer voor 2030 te bereiken en de in 
artikel 2, lid 1, vastgestelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, en neemt zij de nodige 
maatregelen, waaronder de vaststelling van 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen. Deze maatregelen garanderen 
ook de bescherming van het milieu en een 
eerlijke verdeling van de lasten tussen de 
sectoren die bijdragen aan de 
klimaatneutraliteit van de Unie. De 
Commissie beoordeelt met name welke 
mogelijkheden er zijn om de emissies van 
de lucht- en scheepvaart op één lijn te 
brengen met de streefwaarde voor 2030 en 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit 
voor 2050 teneinde de netto-uitstoot van 
deze emissies uiterlijk in 2050 tot nul 
terug te brengen, en dient 
dienovereenkomstig wetgevingsvoorstellen 
in.

Or. en

Amendement 225
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 
beoordeelt de Commissie hoe de 
Uniewetgeving tot uitvoering van de 
streefwaarde van de Unie voor 2030 moet 
worden gewijzigd om emissies te bereiken 
die 50 tot 55 % minder zijn dan in 1990 en 
de in artikel 2, lid 1, vastgestelde 

4. Teneinde de in lid 1 bedoelde 
doelstelling inzake de nettonuluitstoot te 
verwezenlijken, beoordeelt de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2021 hoe alle 
Uniewetgeving die relevant is voor het 
bereiken van de in lid 3 bedoelde 
klimaatstreefwaarde van de Unie voor 
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doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, en neemt zij de nodige 
maatregelen in overweging, waaronder de 
vaststelling van wetgevingsvoorstellen, 
overeenkomstig de Verdragen.

2030 moet worden gewijzigd. De 
beoordeling van de Commissie gaat, waar 
passend, vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen.

De in dit lid bedoelde beoordeling omvat 
de verwezenlijking van een vermindering 
van de broeikasgasemissies van 55 % tot 
minstens 65 % in vergelijking met 1990 
tegen uiterlijk 2030.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 moet worden gewijzigd om 
emissies te bereiken die 50 % minder zijn 
dan in 1990 en de in artikel 2, lid 1, 
vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, en 
neemt zij de nodige maatregelen in 
overweging, waaronder de vaststelling van 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen. Wanneer de Commissie 
beoordeelt of het noodzakelijk is een 
nieuw wetgevingsvoorstel vast te stellen 
ter herziening van bestaande wetgeving en 
beleidsinstrumenten, neemt zij de 
samenhang en stabiliteit van de 
regelgeving in overweging teneinde een 
gunstig klimaat voor toekomstbestendige 
investeringen te bewaren.

Or. en
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Amendement 227
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 moet worden gewijzigd om 
emissies te bereiken die 50 % minder zijn 
dan in 1990 en de in artikel 2, lid 1, 
vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, en 
neemt zij de nodige maatregelen in 
overweging, waaronder de vaststelling van 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen. In de beoordeling wordt in 
acht genomen dat de bestaande 
compensatiemechanismen voor lidstaten 
met een lager inkomen evenredig moeten 
stijgen met de grotere lasten die 
samenhangen met hogere 
klimaatambities.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

neemt zij de nodige maatregelen in 
overweging, waaronder de vaststelling van 
specifieke en geleidelijk stijgende 
verwijderingsdoelstellingen evenals de 
vaststelling van andere 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen.

Or. en

Amendement 229
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 moet worden gewijzigd om het 
2030-streefcijfer voor klimaat waartoe is 
besloten overeenkomstig lid 3 te bereiken 
en de in artikel 2, lid 1, vastgestelde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, en neemt zij de nodige 
maatregelen in overweging, waaronder de 
vaststelling van wetgevingsvoorstellen, 
overeenkomstig de Verdragen.

Or. en

Amendement 230
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de 

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

de Unie voor 2030 moet worden gewijzigd 
om emissies te bereiken die ten minste 
55 % minder zijn dan in 1990 en de in 
artikel 2, lid 1, vastgestelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, en neemt zij de nodige 
maatregelen in overweging, waaronder de 
vaststelling van wetgevingsvoorstellen, 
overeenkomstig de Verdragen.

Or. en

Amendement 231
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 moet worden gewijzigd om 
emissies te bereiken die 70 % minder zijn 
dan in 1990 en de in artikel 2, lid 1, 
vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, en 
neemt zij de nodige maatregelen in 
overweging, waaronder de vaststelling van 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen.

Or. en

Amendement 232
Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 

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

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

Or. es

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk op 31 mei 2023 verkent de 
Commissie, met het oog op de in artikel 2, 
lid 1, vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit en na een 
gedetailleerde effectbeoordeling, welke 
mogelijkheden er zijn om een 
klimaatdoelstelling voor 2040 vast te 
stellen voor de Unie met emissiereducties 
ten opzichte van 1990, en dient zij in 
voorkomend geval voorstellen in bij het 
Europees Parlement en de Raad. Bij het 
verkennen van de mogelijkheden voor de 
klimaatdoelstelling voor 2040 houdt de 
Commissie rekening met de in artikel 3, 
lid 3, vastgestelde criteria. De 
effectbeoordeling gaat na hoe alle 
Uniewetgeving die relevant is voor het 
bereiken van die doelstelling moet worden 
gewijzigd.

Or. en
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Amendement 234
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk op 30 september 2025 
verkent de Commissie, met het oog op de 
in artikel 2, lid 1, vastgestelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit en na een 
grondige effectbeoordeling, welke 
mogelijkheden er zijn om een 
klimaatdoelstelling voor 2040 vast te 
stellen voor de Unie en dient zij in 
voorkomend geval voorstellen in bij het 
Europees Parlement en de Raad. Bij het 
verkennen van de mogelijkheden voor de 
klimaatdoelstelling voor 2040 raadpleegt 
de Commissie de EPCC, en houdt zij 
rekening met de in artikel 3, lid 3, 
vastgestelde criteria.

Or. en

Amendement 235
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – leden 4 bis en 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk op 30 juni 2021 legt de 
Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad een verslag voor waarin zij 
beoordeelt hoe alle relevante 
Uniewetgeving moet worden gewijzigd om 
de samenhang van overheids- en 
privéfinanciering met de in artikel 2 
bedoelde klimaatdoelstellingen van de 
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Unie te verzekeren.
4 ter. Het in lid 4 bis bedoelde verslag 
omvat een beoordeling van de wetgeving 
in verband met fondsen en instrumenten 
van de Unie en de samenhang daarvan 
met de in artikel 2 van deze verordening 
bedoelde klimaatdoelstellingen.

Or. en

Amendement 236
András Gyürk, Edina Tóth, Hildegard Bentele

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Teneinde de EU-brede 
emissiereductiedoelen voor 2030 te 
behalen, bereikt elke lidstaat tegen 2030 
ten minste hetzelfde minimumniveau van 
emissiereductie ten opzichte van het 
niveau in 1990. Elke lidstaat stelt een 
nationaal emissiereductiedoel vast, aan de 
hand waarvan de EU de convergentie van 
de inspanningen van de lidstaten in 
verband met emissiereductie versterkt om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit 
tegen 2050 op een eerlijker manier te 
behalen, op grond van een evenwichtiger 
verdeling van de lasten tussen de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 237
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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4 bis. Uiterlijk in december 2025 werkt 
de Commissie een uitgebreid onderzoek 
uit waarin rekening wordt gehouden met 
de economische, sociale, politieke en 
klimaateffecten op Unieniveau en op 
mondiaal niveau. Indien de Commissie 
van mening is dat het noodzakelijk is een 
nieuw 2030-streefcijfer voor klimaat voor 
te stellen, doet zij voorstellen om de 
Verordeningen 2018/1999 en 2018/842 
dienovereenkomstig te wijzigen en om 
andere wetgeving van de Unie te wijzigen 
die bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
in artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit.

Or. en

Amendement 238
Josianne Cutajar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer de in artikel 2, lid 4, 
bedoelde wetgevingsvoorstellen sectoren 
betreffen die van invloed zijn op de 
connectiviteit van lidstaten en/of regio’s, 
met inbegrip van de insulaire regio’s en 
ultraperifere gebieden, waar de externe 
mobiliteit (van zowel passagiers als 
goederen) volledig afhankelijk is van 
luchtvaart en/of zeevervoer, wordt er 
rekening gehouden met dit insulaire 
aspect en worden de effecten van deze 
maatregelen naar behoren tegen deze 
criteria afgewogen.

Or. en

Amendement 239
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer de Commissie beoordeelt 
of het noodzakelijk is nieuwe 
wetgevingsvoorstellen vast te stellen ter 
herziening van bestaande wetgeving en 
beleidsinstrumenten, neemt zij de 
samenhang en stabiliteit van de 
regelgeving in overweging teneinde een 
gunstig klimaat voor toekomstbestendige 
investeringen te bewaren.

Or. en

Motivering

De doelstelling inzake klimaatneutraliteit kan het beste worden ondersteund met een stabiel 
beleidskader dat zorgt voor een voorspelbaar en positief investeringsklimaat waarin een 
vlotte en kosteneffectieve transitie naar klimaatneutraliteit mogelijk is. Dit garandeert dat de 
industrie zich inzet om de doelstelling van 2050 te behalen.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Uiterlijk 18 maanden na de 
vaststelling van de klimaatdoelstelling 
voor 2040, beoordeelt de Commissie hoe 
alle Uniewetgeving die relevant is voor het 
behalen van die doelstelling moet worden 
gewijzigd en neemt zij de nodige 
maatregelen in overweging, waaronder de 
vaststelling van wetgevingsvoorstellen, 
overeenkomstig de Verdragen.

Or. en
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Amendement 241
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Tegen 2023 ontwikkelt de 
Commissie een regelgevingskader voor de 
certificering van koolstofverwijderingen 
en beschrijft zij de voorschriften voor de 
berekening van Uniebrede emissies en de 
boekhoudkundige regels voor de grens- en 
sectoroverschrijdende overdracht van 
CO2.

Or. en

Amendement 242
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Sectorale trajecten voor 

klimaatneutraliteit
1. Tegen 2023 ontwikkelt de Commissie, 
aan de hand van een gemeenschappelijke 
methodologie, trajecten voor verschillende 
sectoren van de economie om die sectoren 
te helpen een bijdrage te leveren aan de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit tegen uiterlijk 2050, 
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zoals vastgesteld in artikel 2, lid 1.
2. Tijdens de ontwikkeling van de in lid 1 
bedoelde trajecten pleegt de Commissie 
intensief overleg met de betrokken 
sectoren, brancheorganisaties, bedrijven, 
vakbonden en de academische wereld, met 
als doel uiteen te zetten hoe en binnen 
welke termijn elke sector zijn emissies tot 
vrijwel nul kan terugbrengen, waarbij 
obstakels en kansen in kaart worden 
gebracht, evenals de technologische 
oplossingen die moeten worden 
ontwikkeld en de investeringen die binnen 
de sector moeten worden gedaan.
3. De in lid 1 bedoelde sectorale trajecten 
betreffen emissiereducties en 
verbeteringen van verwijderingen in de 
afzonderlijke sectoren, waaronder ten 
minste degene die zijn aangewezen in 
artikel 15, lid 4, van 
Verordening (EU) 2018/1999 en elke 
andere sector die kan bijdragen tot de 
verwezenlijking van de in artikel 2, lid 1, 
vermelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit.
4. Tijdens het opstellen van de trajecten 
neemt de Commissie ten minste de 
volgende criteria in overweging:
a) sociaaleconomische effecten;
b) kosteneffectiviteit en economische 
efficiëntie;
c) concurrentievermogen van de sector op 
wereldvlak;
d) concurrentievermogen van de 
economie van de Unie;
e) beste beschikbare technologieën;
f) de mogelijkheden van elke economische 
sector om de broeikasgasemissies te 
verminderen, met vermelding van de 
verwachte bijdrage van die sector aan de 
algemene doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit;
g) de sociale, economische en ecologische 
kosten van niet-handelen of onvoldoende 
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handelen;
h) energie-efficiëntie, betaalbaarheid van 
energie en voorzieningszekerheid;
i) rechtvaardigheid en solidariteit tussen 
en binnen de lidstaten;
j) investeringsbehoeften en -kansen;
k) de noodzaak van een billijke en sociaal 
rechtvaardige transitie;
l) de internationale ontwikkelingen, 
geleverde inspanningen en geboekte 
vooruitgang op mondiaal niveau ter 
verwezenlijking van de 
langetermijndoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en de 
uiteindelijke doelstelling van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering;
m) de beste beschikbare en meest recente 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de meest recente rapporten van de 
EPCC en de IPCC.
5. Deze trajecten worden in aanmerking 
genomen tijdens de opstelling van 
sectorale wetgevingsvoorstellen die 
bedoeld zijn om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de in artikel 2, lid 1, 
vermelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit.

Or. en

Amendement 243
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Artikel 2 ter
Europese Werkgroep inzake 

klimaatverandering
1. Uiterlijk op 30 juni 2021 richt de 
Commissie de Europese Werkgroep 
inzake klimaatverandering (EPCC) op, 
een onafhankelijk wetenschappelijk 
adviespanel inzake klimaatverandering, 
bestaande uit wetenschappers die worden 
geselecteerd op basis van hun 
deskundigheid op het gebied van 
klimaatverandering. De geselecteerde 
wetenschappers worden door de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement 
benoemd na een hoorzitting van elke 
kandidaat.
2. De Commissie zorgt ervoor dat de 
bestuursstructuur en samenstelling van de 
EPCC garanties vormen voor haar 
volledige wetenschappelijke 
onafhankelijkheid en zelfstandigheid, ook 
ten opzichte van de instellingen, organen 
en instanties van de Unie en de lidstaten 
en dat de samenstelling het 
genderevenwicht eerbiedigt.
3. De EPCC houdt toezicht op de reductie 
van broeikasgasemissies in de Unie en de 
lidstaten, en beoordeelt de samenhang 
van de maatregelen en de geboekte 
vooruitgang met het oog op de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit 
tegen uiterlijk 2050 en de verplichtingen 
van de Unie in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs. Indien nodig 
doet de werkgroep aanbevelingen aan alle 
relevante instellingen van de Unie en de 
lidstaten.
4. De EPCC brengt jaarlijks verslag uit 
aan de Commissie, het Europees 
Parlement en de Raad over haar 
bevindingen in het kader van lid 3. De 
EPCC zorgt ervoor dat de gevolgde 
procedure volledig transparant is en dat 
haar verslagen openbaar worden 
gemaakt.
5. Uiterlijk zes maanden na elke in artikel 
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14 van de Overeenkomst van Parijs 
genoemde algemene inventarisatie 
publiceert de EPCC een verslag over de 
mate waarin de in artikel 2 genoemde 
klimaatdoelstellingen van de Unie in 
overeenstemming zijn met de doelstelling 
om de temperatuurstijging te beperken tot 
1,5 °C boven het pre-industriële niveau.
6. Op specifiek verzoek kan de EPCC ook 
informatie verstrekken en aanbevelingen 
doen aan het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité, 
het Comité van de Regio’s, de Europese 
Rekenkamer, de Europese Ombudsman of 
een nationaal parlement.

Or. en

Amendement 244
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Schrappen
Traject naar klimaatneutraliteit

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 9 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen in aanvulling 
op deze verordening, om een traject af te 
bakenen op het niveau van de Unie, 
teneinde de in artikel 2, lid 1, genoemde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit 
tegen 2050 te bereiken. Uiterlijk zes 
maanden na elke algemene inventarisatie 
als bedoeld in artikel 14 van de 
Overeenkomst van Parijs, beoordeelt de 
Commissie het traject.
2. Het traject begint met de in artikel 2, 
lid 3, bedoelde 2030-streefcijfers voor 
klimaat van de Unie.
3. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 1 een traject afbakent, houdt zij 
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rekening met het volgende:
a) kosteneffectiviteit en economische 
efficiëntie;
b) concurrentievermogen van de 
economie van de Unie;
c) beste beschikbare technologieën;
d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid van 
energie en voorzieningszekerheid;
e) rechtvaardigheid en solidariteit tussen 
en binnen de lidstaten;
f) de noodzaak om de ecologische 
doeltreffendheid en de vooruitgang in de 
loop van de tijd te waarborgen;
g) investeringsbehoeften en -kansen;
h) de noodzaak van een billijke en sociaal 
rechtvaardige transitie;
i) de internationale ontwikkelingen en 
inspanningen ter verwezenlijking van de 
langetermijndoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en de 
uiteindelijke doelstelling van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering;
j) de beste beschikbare en meest recente 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de meest recente rapporten van de 
IPCC.

Or. en

Amendement 245
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 Traject naar klimaatneutraliteit 3 Gedelegeerde wetgeving

Or. en



PE653.722v01-00 152/194 AM\1206925NL.docx

NL

Amendement 246
András Gyürk, Edina Tóth

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 247
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Voor om het even welk 
beleidsniveau geldt dat elk ongegrond 
verzoek van een EU-instelling om zich 
bevoegdheden toe te eigenen die verder 
gaan dan de in de Verdragen vastgestelde 
bevoegdheden ten stelligste moet worden 
verworpen. Dit omvat met name het 
verzoek van de Commissie om de 
bevoegdheid te krijgen fundamentele 
besluiten op te leggen door middel van 
gedelegeerde wetgeving waar het 
Parlement en de Raad slechts met 
terugwerkende kracht bezwaar tegen 
mogen maken. Een dergelijk verzoek van 
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een uitvoerende macht die grotendeels 
wordt vertegenwoordigd door niet-
verkozen ambtenaren en die daarom 
onvoldoende democratische legitimiteit 
bezit, is onaanvaardbaar, wat ook het 
onderwerp moge zijn. Fundamentele 
besluiten, zoals de vaststelling van 
mogelijke emissiereductiedoelstellingen 
voor 2030 of daarna, zijn in plaats 
daarvan de enige verantwoordelijkheid 
van de lidstaten en op EU-niveau dus van 
de Europese Raad.

Or. en

Amendement 248
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Uiterlijk op 31 december 2020 en 
uiterlijk zes maanden daarna, na elke 
algemene inventarisatie als bedoeld in 
artikel 14 van de Overeenkomst van Parijs, 
stelt de Commissie een traject op het 
niveau van de Unie op, teneinde het in 
artikel 2, lid 3, genoemde 2030-streefcijfer 
voor klimaat van de Unie en de in artikel 
2, lid 1, bedoelde nettonuluitstoot van 
broeikasgassen te bereiken en dient zij dit 
traject bij het Europees Parlement en de 
Raad in volgens de gewone 
wetgevingsprocedure.

Or. en

Amendement 249
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Uiterlijk op 31 mei 2023 beoordeelt 
de Commissie, op basis van de in lid 3 van 
dit artikel vastgestelde criteria, de 
structuur en het ontwerp van een traject 
op het niveau van de Unie, teneinde de in 
artikel 2, lid 1, genoemde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit te bereiken, en 
dient zij hiertoe een passend 
wetgevingsvoorstel in. De Commissie 
beoordeelt het traject uiterlijk zes maanden 
na elke algemene inventarisatie als bedoeld 
in artikel 14 van de Overeenkomst van 
Parijs. Wanneer de Commissie dit naar 
aanleiding van de beoordeling gewenst 
acht, dient zij een wetgevingsvoorstel in 
om het traject bij te stellen.

Or. en

Amendement 250
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Tegen september 2025 beoordeelt 
de Commissie, op basis van de in lid 3 
vastgestelde criteria, welke mogelijkheden 
er zijn voor de structuur en het ontwerp 
van een traject, met mijlpalen om de twee 
jaar, op het niveau van de Unie, teneinde 
de in artikel 2, lid 1, genoemde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit te bereiken, en 
dient zij hiertoe een wetgevingsvoorstel in 
bij het Europees Parlement en de Raad. 
Als het traject eenmaal is vastgesteld, 
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Commissie het traject. wordt het uiterlijk zes maanden na elke 
algemene inventarisatie als bedoeld in 
artikel 14 van de Overeenkomst van Parijs, 
beoordeeld door de Commissie die, in 
voorkomend geval, bij het Europees 
Parlement en de Raad een 
wetgevingsvoorstel indient om het traject 
bij te stellen.

Or. en

Amendement 251
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Uiterlijk in december 2023 werkt 
de Commissie een uitgebreid onderzoek 
uit dat gebaseerd is op de in lid 3 van dit 
artikel vermelde elementen en op de eerste 
algemene inventarisatie als bedoeld in 
artikel 14 van de Overeenkomst van 
Parijs. De Commissie gebruikt dit 
onderzoek om een voorstel in te dienen 
voor een traject op het niveau van de Unie, 
teneinde de in artikel 2, lid 1, genoemde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit 
tegen 2050 te bereiken. Uiterlijk zes 
maanden na elke algemene inventarisatie 
als bedoeld in artikel 14 van de 
Overeenkomst van Parijs, beoordeelt de 
Commissie het traject.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
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Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie beoordeelt, op basis 
van de in lid 3 vastgestelde criteria, of het 
haalbaar is een indicatief traject af te 
bakenen op het niveau van de Unie, 
teneinde de in artikel 2, lid 1, genoemde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
bereiken, en dient hiertoe een passend 
wetgevingsvoorstel in.

Or. en

Amendement 253
Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 254
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 255
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Het in lid 1 bedoelde traject van de 
Unie begint met het 2020-streefcijfer voor 
klimaat van de Unie, omvat vijf 
tussenstanden per jaar en eindigt bij het 
bereiken van de in artikel 2, lid 3, 
bedoelde 2030-streefcijfers voor klimaat 
van de Unie en de in artikel 2, lid 1, 
bedoelde nettonuluitstoot van 
broeikasgassen.

Or. en

Amendement 256
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Het traject begint met de uitvoering 
van deze verordening.

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 258
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het voorstel en de beoordelingen 
van het traject als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel worden vastgesteld door 
wijzigingen aan te brengen aan de 
Verordeningen 2018/1999 en 2018/842 en 
alle andere wetgeving van de Unie die 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de in 
artikel 2, lid 1, vermelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit.

Or. en

Amendement 259
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

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

Schrappen

a) kosteneffectiviteit en economische 
efficiëntie;
b) concurrentievermogen van de 
economie van de Unie;
c) beste beschikbare technologieën;
d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid van 
energie en voorzieningszekerheid;
e) rechtvaardigheid en solidariteit tussen 
en binnen de lidstaten;
f) de noodzaak om de ecologische 
doeltreffendheid en de vooruitgang in de 
loop van de tijd te waarborgen;
g) investeringsbehoeften en -kansen;
h) de noodzaak van een billijke en sociaal 
rechtvaardige transitie;
i) de internationale ontwikkelingen en 
inspanningen ter verwezenlijking van de 
langetermijndoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en de 
uiteindelijke doelstelling van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering;
j) de beste beschikbare en meest recente 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de meest recente rapporten van de 
IPCC.

Or. en

Amendement 260
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

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

3. Wanneer de Commissie de 
mogelijkheden afweegt voor een traject of 
wanneer zij een wetgevingsvoorstel 
indient betreffende een traject 
overeenkomstig lid 1, houdt zij rekening 
met het volgende:

Or. en

Amendement 261
Jens Geier, Nicolás González Casares

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Wanneer de Commissie 
overeenkomstig lid 1 een traject afbakent 
en een gunstig kader voor dit traject 
vaststelt, houdt zij rekening met het 
volgende:

Or. en

Amendement 262
Sira Rego

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Wanneer de Commissie 
overeenkomstig lid 1 een traject afbakent, 
houdt zij rekening met de volgende 
elementen, in volgorde van prevalentie:

Or. es

Amendement 263
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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, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Wanneer de Commissie 
overeenkomstig lid 1 beoordeelt welke 
mogelijkheden er zijn voor een traject, 
houdt zij rekening met de volgende 
criteria:

Or. en

Amendement 265
András Gyürk, Edina Tóth

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Wanneer een traject wordt 
afgebakend, wordt rekening gehouden met 
het volgende:
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Or. en

Amendement 266
Sira Rego

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kosteneffectiviteit en economische 
efficiëntie;

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

Or. es

Amendement 267
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kosteneffectiviteit en economische 
efficiëntie;

a) kosteneffectiviteit en economische 
efficiëntie, waarbij ten volle rekening 
wordt gehouden met de economische, 
sociale en milieukosten van niet-optreden 
en vertraagde klimaatmaatregelen;

Or. en

Amendement 268
Seán Kelly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de noodzaak om de samenhang 
met parallelle beleidsdoelstellingen van de 
Unie te verzekeren;
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Or. en

Amendement 269
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kosteneffectiviteit en economische 
efficiëntie;

a) emissiereductie, kosteneffectiviteit 
en economische efficiëntie;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kosteneffectiviteit en economische 
efficiëntie;

a) milieueffecten en voordelen voor 
de samenleving;

Or. en

Amendement 271
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de sociale, economische en 
ecologische kosten van niet-handelen of 
onvoldoende handelen;
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Or. en

Amendement 272
Jens Geier, Nicolás González Casares

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) interactie met andere wetgeving 
van de Unie zoals de milieuwet;

Or. en

Amendement 273
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het koolstofbudget van de Unie 
(cumulatieve CO2-emissies);

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de noodzaak om het gebruik van 
fossiele hulpbronnen zoveel mogelijk 
terug te dringen;

Or. en
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Amendement 275
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) de verwezenlijking van de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de VN;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) de voordelen van actief bosbeheer 
en bebossing;

Or. en

Amendement 277
Jens Geier, Nicolás González Casares

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) slimme sectorintegratie;

Or. en
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Amendement 278
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) concurrentievermogen van de 
economie van de Unie;

Schrappen

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) concurrentievermogen van de 
economie van de Unie;

Schrappen

Or. en

Amendement 280
Sira Rego

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) concurrentievermogen van de 
economie van de Unie;

b) rechtvaardigheid en solidariteit 
tussen en binnen de lidstaten;

Or. es

Amendement 281
András Gyürk, Edina Tóth

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) ondersteuning van industrieën 
zodat ze schone en concurrerende 
producten vervaardigen en daarbij 
koolstoflekkage vermijden;

Or. en

Amendement 282
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de koolstofvoetafdruk van 
eindproducten en verbruik in de Unie;

Or. en

Amendement 283
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) sociale effecten;

Or. en

Amendement 284
Sira Rego
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) beste beschikbare technologieën; c) de noodzaak om de ecologische 
doeltreffendheid en de vooruitgang in de 
loop van de tijd te waarborgen;

Or. es

Amendement 285
András Gyürk, Edina Tóth

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) beste beschikbare technologieën; c) beste beschikbare technologieën, 
met eerbiediging van de beginselen van 
technologieneutraliteit en de soevereiniteit 
van de nationale energiemix;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) beste beschikbare technologieën; c) beste beschikbare technologieën, 
met eerbiediging van het concept 
technologieneutraliteit, en de noodzaak 
van onderzoek naar of investeringen in 
marktrijpe nieuwe, veelbelovende 
technologie, met vermijding van mogelijke 
lock-in-effecten;

Or. en
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Amendement 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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) beste beschikbare technologieën; c) beste beschikbare technologieën, de 
huidige marktpenetratie en de 
voorwaarden voor verdere uitrol ervan;

Or. en

Amendement 288
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) beste beschikbare technologieën; c) beste beschikbare technologieën en 
de vooruitzichten van baanbrekende 
innovaties;

Or. en

Amendement 289
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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c) beste beschikbare technologieën; c) beste beschikbare en duurzame 
technologieën en de noodzaak om fossiele 
brandstoffen uit te faseren;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) beste beschikbare technologieën; c) beste beschikbare technologieën op 
technologieneutrale manier;

Or. en

Amendement 291
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) voorspelbaarheid voor de 
Europese economische sectoren;

Or. en

Amendement 292
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) betaalbaarheid van grondstoffen;

Or. en

Amendement 293
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie en voorzieningszekerheid;

d) het energie-efficiëntie-
eerstbeginsel, energiebesparingen, 
betaalbaarheid van energie en 
voorzieningszekerheid;

Or. en

Amendement 294
Sira Rego

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie en voorzieningszekerheid;

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

Or. es

Amendement 295
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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-
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Marques, Alicia Homs Ginel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie en voorzieningszekerheid;

d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie, het terugdringen van 
energiearmoede, en 
voorzieningszekerheid;

Or. en

Amendement 296
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie en voorzieningszekerheid;

d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie en voorzieningszekerheid en 
het terugdringen van energiearmoede;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie en voorzieningszekerheid;

d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie, het recht van de burgers op 
energie en voorzieningszekerheid;

Or. en

Amendement 298
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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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie en voorzieningszekerheid;

d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie en voorzieningszekerheid, met 
inbegrip van koolstofarme technologieën;

Or. en

Amendement 299
András Gyürk, Edina Tóth

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie en voorzieningszekerheid;

d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie en voorzieningszekerheid, met 
inbegrip van koolstofarme technologieën;

Or. en

Amendement 300
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de noodzaak om het gebruik van 
alle fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen binnen een termijn die in 
overeenstemming is met de doelstelling 
om de temperatuurstijging te beperken tot 
1,5 °C boven het pre-industriële niveau;
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Or. en

Amendement 301
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de noodzaak om de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 
te verminderen en het gebruik van 
fossielvrije energiebronnen te doen 
toenemen;

Or. en

Amendement 302
András Gyürk, Edina Tóth

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de noodzaak om gas te erkennen 
als belangrijke overbruggingstechnologie 
die een belangrijke rol moet spelen in de 
transitie naar een koolstofneutrale 
economie;

Or. en

Amendement 303
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) eerlijke verdeling van de lasten en 
de mogelijkheden van elke economische 
sector om de broeikasgasemissies te 
verminderen;

Or. en

Amendement 304
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het capaciteitsniveau om op 
groene energie gebaseerde technologieën 
te kunnen toepassen;

Or. en

Amendement 305
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) een energiesector met 
overheidstoezicht en in handen van de 
overheid;

Or. en

Amendement 306
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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 



PE653.722v01-00 176/194 AM\1206925NL.docx

NL

Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) doeltreffende bescherming tegen 
koolstoflekkage en de rol van 
instrumenten van het handelsbeleid;

Or. en

Amendement 307
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de mogelijkheden van duurzaam 
bosbeheer en bebossing;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) de bijdrage van 
kernenergie aan en de mogelijkheden 
ervan voor de koolstofneutrale opwekking 
van elektriciteit in de lidstaten, waar 
mogelijk;

Or. en

Amendement 309
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Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) de beschikbaarheid en het 
kostenplaatje van klimaatneutrale 
grondstoffen en energie, evenals de 
nodige infrastructuur;

Or. en

Amendement 310
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quinquies) hulpbronnenefficiëntie, de 
economische toegankelijkheid van 
grondstoffen en de voorzieningszekerheid 
van kritieke grondstoffen;

Or. en

Amendement 311
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter d sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d sexies) de noodzaak om het 
gebruik van fossiele hulpbronnen zoveel 
mogelijk terug te dringen;

Or. en

Amendement 312
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d septies) de noodzaak om het 
gebruik van hernieuwbare producten en 
circulariteit in alle sectoren te bevorderen, 
en om substitutie-effecten te verbeteren;

Or. en

Amendement 313
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d octies) een beoordeling van de 
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energiearmoede in elke lidstaat, met 
inbegrip van een evaluatie van de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening van de lidstaten;

Or. en

Amendement 314
Sira Rego

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) rechtvaardigheid en solidariteit 
tussen en binnen de lidstaten;

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

Or. es

Amendement 315
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) rechtvaardigheid en solidariteit 
tussen en binnen de lidstaten;

e) de verschillende economische of 
sociale omstandigheden in de lidstaten, de 
uiteenlopende uitgangsposities van de 
lidstaten, de verschillende primaire 
vervuilende industrieën in de lidstaten, de 
verschillen in omvang, de afgelegen 
ligging of insulaire status; en solidariteit 
en cohesie tussen en binnen de lidstaten;

Or. en
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Amendement 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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) rechtvaardigheid en solidariteit 
tussen en binnen de lidstaten;

e) rechtvaardigheid en solidariteit 
tussen en binnen de lidstaten, evenals de 
verschillende uitgangsposities van de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 317
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) rechtvaardigheid en solidariteit 
tussen en binnen de lidstaten;

e) solidariteit en samenwerking 
tussen en binnen de lidstaten;

Or. en

Amendement 318
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) een strategie voor 
aanpassingsmaatregelen in verschillende 
sectoren, waardoor de landen minder 
kwetsbaar zijn voor de negatieve gevolgen 
van de klimaatverandering en ze kunnen 
profiteren van mogelijke positieve 
gevolgen die eruit voortvloeien;
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Or. en

Amendement 319
András Gyürk, Edina Tóth

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de soevereiniteit van de lidstaten 
op het gebied van de scenario’s voor het 
behalen van de klimaatdoelstellingen;

Or. en

Amendement 320
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de uiteenlopende nationale 
omstandigheden van de lidstaten;

Or. en

Amendement 321
Sira Rego

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de noodzaak om de ecologische 
doeltreffendheid en de vooruitgang in de 

f) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
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loop van de tijd te waarborgen; van energie en voorzieningszekerheid;

Or. es

Amendement 322
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 323
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) de noodzaak om de snelle 
ecologische doeltreffendheid en de 
vooruitgang te waarborgen, met name in 
de jaren 2020-2030;

Or. en

Amendement 324
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de capaciteit voor vernieuwing en 
ecologisch evenwicht;

Or. en

Amendement 325
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) investeringsbehoeften en -kansen; g) steun voor overheidsinvesteringen 
van de lidstaten;

Or. en

Amendement 326
Sira Rego

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) investeringsbehoeften en -kansen; g) beste beschikbare technologieën;

Or. es

Amendement 327
Martin Hojsík

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) investeringsbehoeften en -kansen; g) investeringsbehoeften en -kansen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
noodzaak om investeringen te voorkomen 
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die de ontwikkeling en uitrol van 
koolstofarme alternatieven zouden 
belemmeren en met de noodzaak om de 
lock-in te voorkomen van activa die, 
gezien hun levensduur, niet verenigbaar 
zijn met de klimaatdoelstellingen voor de 
lange termijn;

Or. en

Amendement 328
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) investeringsbehoeften en -kansen; g) investeringsbehoeften en -kansen, 
waarbij ten volle rekening wordt 
gehouden met de noodzaak om gestrande 
activa te voorkomen;

Or. en

Amendement 329
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) investeringsbehoeften en -kansen; g) duurzame investeringsbehoeften en 
-kansen;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) investeringsbehoeften en -kansen; g) investeringscycli, -behoeften en -
kansen;

Or. en

Amendement 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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de noodzaak van voorspelbaarheid 
en een stabiel regelgevingskader voor 
toekomstbestendige investeringen;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de noodzaak van voorspelbaarheid 
en een stabiel regelgevingskader voor 
toekomstbestendige investeringen;

Or. en
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Motivering

De doelstelling inzake klimaatneutraliteit kan het beste worden ondersteund met een stabiel 
beleidskader dat zorgt voor een voorspelbaar en positief investeringsklimaat waarin een 
vlotte en kosteneffectieve transitie naar klimaatneutraliteit mogelijk is. Dit garandeert dat de 
industrie zich inzet om de doelstelling van 2050 te behalen.

Amendement 333
Sira Rego

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

h) kosteneffectiviteit en economische 
efficiëntie;

Or. es

Amendement 334
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

h) de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie voor alle 
personen in alle lidstaten ongeacht hun 
uitgangspositie, de verschillen in hun 
primaire vervuilende industrieën, 
afmetingen, afgelegen ligging of insulaire 
status; dit moet beoordelingen omvatten 
die rekening houden met 
werkgelegenheidsbehoeften, met inbegrip 
van eisen inzake onderwijs en opleiding, 
de ontwikkeling van de economie en de 
totstandbrenging van een eerlijke en 
rechtvaardige transitie;

Or. en
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Amendement 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, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

h) de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie, met 
inbegrip van de mogelijke sociale 
gevolgen van toekomstige maatregelen;

Or. en

Amendement 336
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

h) de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie voor alle 
geledingen van de samenleving waarbij 
niemand in de steek wordt gelaten;

Or. en

Amendement 337
Seán Kelly

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

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

h) de noodzaak van een billijke, 
inclusieve en sociaal rechtvaardige 
transitie in alle sectoren;

Or. en

Amendement 338
Sira Rego

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) concurrentievermogen van de 
economie van de Unie;

Or. es

Amendement 339
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) de internationale ontwikkelingen, 
geleverde inspanningen en geboekte 
vooruitgang op mondiaal niveau ter 
verwezenlijking van de 
langetermijndoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en de 
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inzake klimaatverandering; uiteindelijke doelstelling van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, het Handvest 
van de grondrechten en de Europese 
pijler van sociale rechten;

Or. en

Amendement 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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) de preventie van koolstoflekkage, 
met name in energie-intensieve 
industrieën die mondiaal concurreren;
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Or. en

Amendement 342
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) de in artikel 2 bis genoemde 
sectorale trajecten voor 
klimaatneutraliteit;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 344
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 345
Sira Rego

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

j) investeringsbehoeften en -kansen.

Or. es

Amendement 346
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Dan Nica

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) bij de formulering en uitvoering 
van alle klimaatwetgeving van de EU en 
de lidstaten moeten de sociale partners en 
andere relevante belanghebbenden van 
het maatschappelijk middenveld worden 
betrokken om te garanderen dat de 
koolstofneutraliteit wordt verwezenlijkt op 
een billijke, inclusieve en sociaal 
duurzame manier.
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Or. en

Amendement 347
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) het plafond van de EU op 
nationale leningen, namelijk 3 % van het 
bbp zoals voorgeschreven in het 
stabiliteits- en groeipact, en ook het 
structureel nultekort dat is opgenomen in 
het begrotingspact; 
overheidsinvesteringen t.b.v. milieu en 
samenleving moeten van deze 3 %-regel 
worden uitgesloten;

Or. en

Amendement 348
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) de noodzaak om 
milieuduurzaamheid te waarborgen, met 
inbegrip van de noodzaak om de 
biodiversiteitscrisis aan te pakken en 
natuurlijke koolstofputten te beschermen 
en te herstellen.

Or. en

Amendement 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, 
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Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) de gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor de economische toestand 
van Europa (of wereldwijde economische 
verstoringen, zoals COVID-19);

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) het waarborgen van stabiele, 
langdurige, klimaateffectieve natuurlijke 
putten in de loop van de tijd;

Or. en

Amendement 351
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) de noodzaak om fossiele 
brandstoffen uit te faseren.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) de onderlinge relaties en trade-offs 
tussen de maatregelen van de Unie inzake 
aanpassing en mitigatie.

Or. en

Amendement 353
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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) de gevolgen van de brexit voor het 
algemene vermogen van de Unie om de 
broeikasgasemissies te verminderen.

Or. en


