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

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som 
ansvarigt utskott föreslå att 
kommissionens förslag ska förkastas.

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.

Ändringsförslag 45
Markus Buchheit
för ID-gruppen

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som 
ansvarigt utskott föreslå att 
kommissionens förslag ska förkastas.

Or. en
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Ändringsförslag 46
Markus Buchheit
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I sitt meddelande av den 
11 december 2019 om den gröna given19, 
lade kommissionen fram en ny 
tillväxtstrategi som ska ställa om EU till ett 
rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några 
nettoutsläpp av växthusgaser och där den 
ekonomiska tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Den syftar också till 
att skydda, bevara och förbättra EU:s 
naturkapital och skydda allmänhetens 
hälsa och välbefinnande från 
miljörelaterade risker och effekter. 
Samtidigt måste omställningen vara 
rättvis och inkluderande, och ingen får 
lämnas utanför.

(1) Kommissionen har, i sitt 
meddelande av den 11 december 2019, 
kallat ”Den europeiska gröna given”19, lagt 
fram en orealistisk tillväxtstrategi som ska 
ställa om EU till ett påstått rättvist och 
välmående samhälle genom att offra hela 
industrigrenar och därmed global 
konkurrenskraft utan en lämplig 
konsekvensbedömning.

_________________ _________________
19 Meddelande från kommissionen – Den 
europeiska gröna given, COM(2019) 640 
final av den 11 december 2019.

19 Meddelande från kommissionen – Den 
europeiska gröna given, COM(2019) 640 
final av den 11 december 2019.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(1) I sitt meddelande av den 
11 december 2019 om den gröna given19, 
lade kommissionen fram en ny 
tillväxtstrategi som ska ställa om EU till ett 
rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 
av växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Den syftar också till 
att skydda, bevara och förbättra 
EU:s naturkapital och skydda allmänhetens 
hälsa och välbefinnande från 
miljörelaterade risker och effekter. 
Samtidigt måste omställningen vara rättvis 
och inkluderande, och ingen får lämnas 
utanför.

(1) I sitt meddelande av den 
11 december 2019 om den gröna given19, 
lade kommissionen fram en ny hållbar 
tillväxtstrategi som ska ställa om EU till ett 
rättvist och välmående samhälle med en 
modern, hållbar, resurseffektiv och 
internationellt konkurrenskraftig ekonomi 
och högkvalitativa arbetstillfällen, där det 
2050 inte längre förekommer några 
nettoutsläpp av växthusgaser och där den 
ekonomiska tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Den syftar också till 
att skydda, bevara och förbättra 
EU:s naturkapital och skydda allmänhetens 
hälsa och välbefinnande från 
miljörelaterade risker och effekter. 
Samtidigt måste omställningen vara rättvis 
och inkluderande, och ingen får lämnas 
utanför.

_________________ _________________
19 Meddelande från kommissionen – Den 
europeiska gröna given, COM(2019) 640 
final av den 11 december 2019.

19 Meddelande från kommissionen – Den 
europeiska gröna given, COM(2019) 640 
final av den 11 december 2019.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I sitt meddelande av den 
11 december 2019 om den gröna given19, 
lade kommissionen fram en ny 
tillväxtstrategi som ska ställa om EU till ett 
rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 
av växthusgaser och där den ekonomiska 

(1) I sitt meddelande av den 
11 december 2019 om den gröna given19, 
lade kommissionen fram en ny 
tillväxtstrategi som ska ställa om EU till ett 
rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv, konkurrenskraftig 
och motståndskraftig ekonomi där det 
2050 inte längre förekommer några 
nettoutsläpp av växthusgaser och där den 
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tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Den syftar också till 
att skydda, bevara och förbättra 
EU:s naturkapital och skydda allmänhetens 
hälsa och välbefinnande från 
miljörelaterade risker och effekter. 
Samtidigt måste omställningen vara rättvis 
och inkluderande, och ingen får lämnas 
utanför.

ekonomiska tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Den syftar också till 
att skydda, bevara och förbättra 
EU:s naturkapital och skydda allmänhetens 
hälsa och välbefinnande från 
miljörelaterade risker och effekter. 
Samtidigt måste omställningen vara rättvis 
och inkluderande, och ingen får lämnas 
utanför.

_________________ _________________
19 Meddelande från kommissionen – Den 
europeiska gröna given, COM(2019) 640 
final av den 11 december 2019.

19 Meddelande från kommissionen – Den 
europeiska gröna given, COM(2019) 640 
final av den 11 december 2019.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det regelverk som har upprättats 
av unionen har fungerat som drivkraft för 
EU att minska sina utsläpp av 
växthusgaser med 23 % mellan 1990 och 
2018, medan ekonomin växte med 61 % 
under samma period, vilket visar att det är 
möjligt att frikoppla ekonomisk tillväxt 
från utsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 50
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 °C över 
förindustriella nivåer och relaterade 
banor20 för globala växthusgasutsläpp ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar 
på behovet av att intensifiera 
klimatinsatserna. Rapporten bekräftar att 
växthusgasutsläppen snabbt måste 
minskas och att klimatförändringarna 
måste begränsas till 1,5 °C, särskilt för att 
minska sannolikheten för extrema 
väderhändelser. I sin globala 
utvärderingsrapport från 2019 visade den 
mellanstatliga plattformen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster 
(IPBES)21att den biologiska mångfalden 
i världen utarmas och att 
klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald.22

utgår

_________________
20 IPCC, 2018: Global uppvärmning på 
1,5°C. En specialrapport från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 °C över 
förindustriella nivåer och relaterade 
globala växthusgasutsläppsvägar, 
i samband med kraftfullare globala 
åtgärder mot klimatförändringshotet, 
hållbar utveckling och insatser för att 
utrota fattigdom [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, och T. Waterfield (utgivare)].
21 IPBES 2019: Helhetsbedömning om 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
22 Europeiska miljöbyrån, The European 
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environment – state and outlook 2020 
(Luxemburg: Europeiska unionens 
publikationsbyrå, 2019).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 °C över 
förindustriella nivåer och relaterade banor 
för globala växthusgasutsläpp20 ger en 
stark vetenskaplig grund för att bekämpa 
klimatförändringarna och visar på behovet 
av att intensifiera klimatinsatserna. 
Rapporten bekräftar att växthusgutsläppen 
snabbt måste minskas och att 
klimatförändringarna måste begränsas till 
1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser. 
I sin globala utvärderingsrapport från 
201921 visade den mellanstatliga 
plattformen för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) att den 
biologiska mångfalden i världen utarmas 
och att klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald.22

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 °C över 
förindustriella nivåer och relaterade banor 
för globala växthusgasutsläpp20 ger en 
stark vetenskaplig grund för att bekämpa 
klimatförändringarna och visar på behovet 
av att intensifiera klimatinsatserna. I 
enlighet med den, beräknas mänsklig 
verksamhet ha orsakat cirka 1 grad av 
den globala uppvärmningen över 
förindustriell nivå och i nuvarande takt 
kommer ökningen till 1,5 °C att uppnås 
mellan 2030 och 2052. Rapporten 
bekräftar att växthusgutsläppen snabbt 
måste minskas och att 
klimatförändringarna måste begränsas till 
1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser 
och att vi når fram till brytpunkter. I sin 
globala utvärderingsrapport från 201921 
visade den mellanstatliga plattformen för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
(IPBES) att den biologiska mångfalden i 
världen utarmas och att 
klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
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mångfald.22

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global uppvärmning på 
1,5°C. En särskild rapport från 
Mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 °C över 
förindustriella nivåer och relaterade 
globala växthusgasutsläppsvägar, i 
samband med kraftfullare globala åtgärder 
mot klimatförändringshotet, hållbar 
utveckling och insatser för att utrota 
fattigdom [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, och T. 
Waterfield (utgivare)].

20 IPCC, 2018: Global uppvärmning på 
1,5°C. En särskild rapport från 
Mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 °C över 
förindustriella nivåer och relaterade 
globala växthusgasutsläppsvägar, i 
samband med kraftfullare globala åtgärder 
mot klimatförändringshotet, hållbar 
utveckling och insatser för att utrota 
fattigdom [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, och T. 
Waterfield (utgivare)].

21 IPBES 2019: Helhetsbedömning om 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

21 IPBES 2019: Helhetsbedömning om 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

22 Europeiska miljöbyrån, The European 
environment – state and outlook 2020 
(Luxemburg: Europeiska unionens 
publikationsbyrå, 2019).

22 Europeiska miljöbyrån, The European 
environment – state and outlook 2020 
(Luxemburg: Europeiska unionens 
publikationsbyrå, 2019).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Ekosystem, människor och 
ekonomier i EU kommer att stå inför 
betydande konsekvenser från 
klimatförändringar om vi inte omedelbart 
begränsar utsläppen av växthusgaser eller 
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anpassar till klimatförändringar. Bördan 
av klimatförändringar visar en tydlig 
skillnad mellan nord och syd, där 
Europas södra regioner påverkas i mycket 
större utsträckning, genom effekterna av 
extrem hetta, vattenbrist, torka, 
skogsbränder och jordbruksförluster. 
Anpassning till klimatförändringar skulle 
vidare minimera oundvikliga effekter på 
ett kostnadseffektivt sätt, med avsevärda 
gemensamma fördelar från naturbaserade 
lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 53
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt gå 
mot det temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

utgår

Or. en

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



AM\1206925SV.docx 11/180 PE653.722v01-00

SV

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt sätt 
gå mot det temperaturmål som fastställdes 
i Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, högkvalitativ 
sysselsättning, hållbar tillväxt och 
uppnående av FN:s mål för hållbar 
utveckling, samt för att på ett snabbt, 
rättvist och kostnadseffektivt sätt gå mot 
det temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

Or. en

Ändringsförslag 55
Sira Rego

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt sätt 
gå mot det temperaturmål som fastställdes 
i Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, sysselsättning 
och uppnående av FN:s mål för hållbar 
utveckling, samt för att på ett rättvist och 
beslutsamt sätt gå mot det temperaturmål 
som fastställdes i Parisavtalet om 
klimatförändringar från 2015 vid den 
21:a partskonferensen för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

Or. es

Ändringsförslag 56
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Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Parisavtalet fastställer ett 
långsiktigt mål om att hålla ökningen 
i den globala medeltemperaturen långt 
under 2 °C över förindustriell nivå23, samt 
göra ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå24 och framhåller vikten 
av att anpassa sig till de skadliga 
effekterna av klimatförändringen och 
göra finansiella flöden förenliga med en 
väg mot låga växthusgasutsläpp och en 
klimatmässigt motståndskraftig 
utveckling.25.

utgår

_________________
23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet.
24 Artikel 2.1.b i Parisavtalet.
25 Artikel 2.1.c i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 57
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, 
hälsa, livsmedelssystem, ekosystemens 
integritet och den biologiska mångfalden 
mot hotet från klimatförändringarna, 
inom ramen för Agenda 2030 för hållbar 
utveckling och med sikte på att uppnå 
målen i Parisavtalet, samt att maximera 
välståndet inom planetens gränser och 

utgår
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stärka samhällets motståndskraft mot 
klimatförändringar och minska dess 
sårbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 58
Sira Rego

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden mot hotet 
från klimatförändringarna, inom ramen för 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, 
samt att maximera välståndet inom 
planetens gränser och stärka samhällets 
motståndskraft mot klimatförändringar och 
minska dess sårbarhet.

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, hälsa, livsmedelssystem, 
ekosystemens integritet, den biologiska 
mångfalden, välfärd och välstånd mot 
hotet från klimatförändringarna, inom 
ramen för Agenda 2030 för hållbar 
utveckling och med sikte på att uppnå 
målen i Parisavtalet, samt att maximera 
välståndet inom planetens gränser och 
stärka samhällets motståndskraft mot 
klimatförändringar och minska dess 
sårbarhet.

Or. es

Ändringsförslag 59
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Klimatlagstiftning måste innebära 
mer än att endast ange ett mål med 
nettonollutsläpp av koldioxid senast 2050 
i lagen. Lagstiftningen bör tillhandahålla 
konkreta, tillräckliga och realistiska 
åtgärder för att nå målet.



PE653.722v01-00 14/180 AM\1206925SV.docx

SV

Or. en

Ändringsförslag 60
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet 
bör det krävas att alla ekonomiska 
sektorer bidrar. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem 
med överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk 
innovation, och forskning och utveckling 
är också viktiga för att ge draghjälp på 
vägen mot klimatneutralitetsmålet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 61
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem 
med överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 

(6) För att leverera enligt målen 
i Parisavtalet, särskilt genom att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser senast 
2040 krävs att alla ekonomiska sektorer 
snabbt minskar sina utsläpp till nära noll. 
Med tanke på energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett mycket energieffektivt 
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digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

och helt förnybart energisystem, som vilar 
på en välfungerande inre energimarknad. 
Unionen och medlemsstaterna kommer 
att behöva anta ambitiösa och enhetliga 
rättsliga ramar, inkluderat om innovation, 
forskning och utveckling, för att 
säkerställa att alla sektorer i ekonomin 
bidrar till unionens klimatmål.

Or. en

Ändringsförslag 62
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk 
innovation, och forskning och utveckling 
är också viktiga för att ge draghjälp på 
vägen mot klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet 
krävs en djup omställning och att alla 
ekonomiska sektorer bidrar, inbegripet 
luftfarts- och sjöfartssektorerna, som 
kommer behöva delta i omvandlingen av 
ekonomin på ett sätt att deras handlingar 
bidrar till och inte skadar det långsiktiga 
målet att uppnå ett klimatneutralt EU 
senast 2050. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Med 
tanke på vikten av ökad resurseffektivitet 
vad gäller utsläpp av växthusgaser är 
omställningen mot en cirkulär ekonomi, 
baserad på principen om förebyggande av 
avfall och minskning av produkters 
koldioxidavtryck, väsentlig. Med tanke på 
vikten av att minimera utsläpp från fossila 
bränslen, är det viktigt att ersätta 
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utsläppsintensiva material och främja 
cirkulär ekonomi i alla sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar, med tonvikt på att fasa ut 
användningen av fossila bränslen i alla 
sektorer. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
väsentliga för att ge draghjälp på vägen 
mot klimatneutralitetsmålet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar, med tonvikt på att fasa ut 
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och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

användningen av fossila bränslen i alla 
sektorer. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 65
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar, inbegripet sjötransporter. Med 
tanke på energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 66
Sira Rego

Förslag till förordning
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Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart och rättvist 
energisystem med överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, inom samtliga faser 
och sektorer. Medborgarnas deltagande, 
den digitala omvandlingen, teknisk 
innovation, och forskning och utveckling 
är också viktiga för att ge draghjälp på 
vägen mot klimatneutralitetsmålet.

Or. es

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

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att underlätta omställningen 
till klimatneutralitet i alla ekonomiska 
sektorer bör varje sektor ha en färdplan 
som beskriver hur utsläppen i sektorn kan 
minskas till nära noll, dock senast 2050. 
Färdplanerna bör utvecklas i nära 
samarbete mellan branschorganisationer, 
företag, fackföreningar och den 
akademiska världen och bör bedöma 
möjligheter, behov och utmaningar för att 
nå klimatneutralitet.

Or. en
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Ändringsförslag 68
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Energi är en strategisk ekonomisk 
sektor som är grundläggande för den 
suveräna utvecklingen av stater, som 
måste förbli inom allmänhetens kontroll 
och ägas offentligt, och måste utvecklas i 
enlighet med allmänhetens intresse, bistås 
av vetenskaplig kunskap, teknologiska 
framsteg och bevarande av naturresurser, 
genom att säkerställa deras kapacitet för 
förnyelse och vara i ekologisk balans.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Klimatskydd är en möjlighet för de 
europeiska ekonomierna och bör hjälpa 
till att säkerställa dess industriella 
ledarskap inom global innovation. 
Hållbar tillverkningsinnovation kan 
främja europeisk industriell styrka på 
marknadens nyckelsegment och därmed 
skydda och skapa arbetstillfällen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Den digitala omvandlingen, 
teknisk innovation och forskning och 
utveckling är väsentliga för att ge 
draghjälp på vägen mot klimatneutralitet. 
Unionen behöver främja ekosystemen 
runt nyckeltekniker och sektorer som 
leder till målen om klimatneutralitet i 
syfte att stödja unionens position som 
föregångare.

Or. en

Ändringsförslag 71
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Unionen har bedrivit en ambitiös 
klimatpolitik och upprättat ett regelverk 
för att uppnå sitt 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp. Den lagstiftning som 
ska bidra till att uppfylla målet utgörs 
bland annat av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG26, 27, genom 
vilket ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser införs 
inom unionen, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/84228, som 
inför nationella mål för minskning av 
växthusgasutsläppen senast 2030, och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 genom vilken 
medlemsstaterna åläggs att balansera 

utgår
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växthusgasutsläpp och upptag från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.
_________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om 
ett system för handel med utsläppsrätter 
för växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).
27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande 
årliga minskningar av växthusgasutsläpp 
under perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra 
åtagandena enligt Parisavtalet samt om 
ändring av förordning (EU) nr 525/2013 
(EUT L 156, 19.6.2018, s. 26).
28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen 
för klimat- och energipolitiken fram till 
2030 och om ändring av förordning (EU) 
nr 525/2013 och beslut nr 529/2013/EU 
(EUT L 156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 72
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Unionen har bedrivit en ambitiös 
klimatpolitik och upprättat ett regelverk för 
att uppnå sitt 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp. Den lagstiftning som 

(7) Unionen har upprättat ett regelverk 
för att uppnå sitt nuvarande 2030-mål för 
minskade växthusgasutsläpp, som antogs 
innan Parisavtalet trädde i kraft. Den 
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ska bidra till att uppfylla målet utgörs 
bland annat av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG26, genom vilket 
ett system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser införs inom unionen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84227, som inför nationella mål 
för minskning av växthusgasutsläppen 
senast 2030, och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/84128, genom 
vilken medlemsstaterna åläggs att 
balansera växthusgasutsläpp och upptag 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

lagstiftning som ska bidra till att uppfylla 
målet utgörs bland annat av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG26, genom vilket ett system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser 
införs inom unionen, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2018/84227, 
som inför nationella mål för minskning av 
växthusgasutsläppen senast 2030, och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84128, genom vilken 
medlemsstaterna åläggs att balansera 
växthusgasutsläpp och upptag från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk. Senast 
den 30 juni 2021 bör kommissionen se 
över denna lagstiftning, tillsammans med 
all relevant sektorspecifik lagstiftning, för 
att ta hänsyn till unionens ökade 
klimatmål 2030 och nettonollutsläpp som 
anges som mål i denna förordning.

_________________ _________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).
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Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Unionen har bedrivit en ambitiös 
klimatpolitik och upprättat ett regelverk för 
att uppnå sitt 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp. Den lagstiftning som 
ska bidra till att uppfylla målet utgörs 
bland annat av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG26, genom vilket 
ett system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser införs inom unionen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84227, som inför nationella mål 
för minskning av växthusgasutsläppen 
senast 2030, och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/84128, genom 
vilken medlemsstaterna åläggs att 
balansera växthusgasutsläpp och upptag 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

(7) Unionen har uppdaterat 
klimatpolitiken och upprättat ett regelverk 
för att uppnå sitt 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp. Dock har denna 
klimatpolitik hittills inte varit i linje med 
målen i Parisavtalet. Den lagstiftning som 
ska bidra till att uppfylla målet utgörs 
bland annat av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG26, genom vilket 
ett system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser införs inom unionen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84227, som inför nationella mål 
för minskning av växthusgasutsläppen 
senast 2030, och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/84128, genom 
vilken medlemsstaterna åläggs att 
balansera växthusgasutsläpp och upptag 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

_________________ _________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
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klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) nr 
525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT 
L 156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 74
Sira Rego

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Förutom energiflödet ska 
uppnåendet av klimatneutralitet omfatta 
sektorer som tydligt påverkar detta, i 
synnerhet transport, turism, industri och 
jordbruk. Unionen och medlemsstaterna 
ska främja specifika åtgärder för var och 
en av dessa sektorer, utan att detta 
påverkar hela den produktiva strukturen.

Or. es

Ändringsförslag 75
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(8) Dessutom har kommissionen, i sitt 
meddelande av den 28 november 2018 
”En ren jord åt alla: En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, 
modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi” lagt fram en 
vision för att uppnå nettonollutsläpp av 
växthusgaser i unionen till 2050 genom 
en socialt rättvis och kostnadseffektiv 
omställning.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Klimatneutralitetsmålet 
representerar en stor möjlighet att rikta 
2000-talets utmaningar på ett strategiskt 
sätt. Målet ger en möjlighet för EU att öka 
sina insatser och dra nytta av fördelen av 
att vara först och ledande inom ren teknik 
och skapa nya arbetstillfällen, med 
beaktande av könsfördelning. Möjligheter 
uppstår i samband med att åldrande 
infrastruktur och tillgångar i god tid 
ersätts med andra som är förenliga med 
det genomgripande målet för minskade 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 77
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel
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Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Klimatneutralitetsmålet 
representerar en stor möjlighet att rikta 
2000-talets utmaningar på ett strategiskt 
sätt. Det ger en möjlighet för EU att öka 
sina insatser och dra nytta av fördelen av 
att vara först och ledande inom ren teknik 
och skapa nya arbetstillfällen. Möjligheter 
uppstår i samband med att åldrande 
infrastruktur och tillgångar i god tid 
ersätts med andra som är förenliga med 
det genomgripande målet för minskade 
koldioxidutsläpp.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Omställningen till ren energi 
kommer att leda till ett energisystem i 
vilket den primära energiförsörjningen 
mestadels kommer från förnybara 
energikällor, som väsentligen kommer 
förbättra försörjningstryggheten, minska 
energiberoendet och främja 
arbetstillfällen inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 79
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Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Genom åtgärdspaketet om ren 
energi för alla i EU29 har unionen arbetat 
med en ambitiös agenda för minskade 
koldioxidutsläpp, särskilt genom att skapa 
en robust energiunion där mål för 2030 
för energieffektivitet och användning av 
förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30 och (EU) 2018/200131 och 
genom att skärpa relevant lagstiftning, 
bland annat Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/31/EU32.

utgår

_________________
29 COM(2016) 860 final av den 30 
november 2016.
30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av 
direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU 
och om upphävande av direktiven 
2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 
14.11.2012, s. 1).
31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/31/EU av den 19 maj 2010 om 
byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 
18.6.2010, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 80
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Genom åtgärdspaketet29 om ren 
energi för alla i EU har unionen arbetat 
med en ambitiös agenda för minskade 
koldioxidutsläpp, särskilt genom att skapa 
en robust energiunion där mål för 2030 för 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30 och (EU) 2018/200131 och 
genom att skärpa relevant lagstiftning, 
bland annat Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU32.

(9) Genom åtgärdspaketet29 om ren 
energi för alla i EU har unionen arbetat 
med en agenda för minskade 
koldioxidutsläpp, särskilt genom att skapa 
en robust energiunion där mål för 2030 för 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30 och (EU) 2018/200131 och 
genom att skärpa relevant lagstiftning, 
bland annat Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU32. Senast den 30 juni 
2020 bör kommissionen se över denna 
lagstiftning för att spegla unionens ökade 
klimatambition som anges i denna 
förordning.

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

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

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av direktiven 
2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 
1).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av direktiven 
2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 
1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

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

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

Or. en

Ändringsförslag 81
Nicolás González Casares



AM\1206925SV.docx 29/180 PE653.722v01-00

SV

för S&D-gruppen
Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Genom åtgärdspaketet29 om ren 
energi för alla i EU har unionen bedrivit en 
ambitiös agenda för minskade 
koldioxidutsläpp, särskilt genom att skapa 
en robust energiunion där mål för 2030 för 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30 och (EU) 2018/200131 och 
genom att skärpa relevant lagstiftning, 
bland annat Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU32.

(9) Genom åtgärdspaketet29 om ren 
energi för alla i EU har unionen drivit fram 
en agenda som rör sig mot ekonomins 
nödvändiga minskade koldioxidutsläpp, 
särskilt genom att skapa en robust 
energiunion där mål för 2030 för 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30 och (EU) 2018/200131 och 
genom att skärpa relevant lagstiftning, 
bland annat Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU32.

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

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

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av direktiven 
2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 
1).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ändring av direktiven 
2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 
1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

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

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

Or. en



PE653.722v01-00 30/180 AM\1206925SV.docx

SV

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

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Unionen har främjat 
påskyndandet av målen vad gäller 
minskade koldioxidutsläpp genom 
pilotprojekt i regioner med särskilda 
geografiska och demografiska villkor, 
såsom öar, genom programmet Ren 
energi för EU:s öar. I 
omställningsprocessen mot en 
klimatneutral ekonomi bör unionen 
fortsätta att särskilt uppmärksamma 
öarnas och de yttersta randområdenas 
behov.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Medan utsläppsminskningsmålen 
anges för 2030 och 2050, har unionen 
ännu inte fastställt specifika tillämpliga 
unionsomfattande mål för upptag. Sådana 
mål är nödvändiga med hänsyn till att 
EU:s klimatneutralitetsmål inte kan 
uppnås utan gradvis ökning av upptag av 
koldioxid.

Or. en
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Ändringsförslag 84
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare 
i omställningen till klimatneutralitet och 
är fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot 
klimatförändringar med alla medel som 
står till dess förfogande, inbegripet 
klimatdiplomati.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 85
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare 
i omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen är ansvarig för endast 
9 % av världens utsläpp av växthusgaser, 
men redan en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati, 
eftersom insatser endast kommer att vara 
framgångsrika om övriga världen också 
gör beaktansvärda framsteg.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen är ansvarig för endast 
9 % av världens utsläpp av växthusgaser 
men redan en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att uppnå detta på ett rättvist 
och inkluderande sätt liksom att bidra till 
att höja den globala ambitionsnivån och att 
stärka de globala insatserna mot 
klimatförändringar med alla medel som 
står till dess förfogande, inbegripet 
klimatdiplomati.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen bör fortsätta att vara en 
global ledare i omställningen till 
klimatneutralitet och är fast besluten att 
uppnå detta på ett rättvist, socialt jämlikt 
och inkluderande sätt liksom att bidra till 
att höja den globala ambitionsnivån och att 
stärka de globala insatserna mot 
klimatförändringar med alla medel som 
står till dess förfogande, inbegripet 
klimatdiplomati och verktyg för 
handelspolicyer. Unionen har ansvaret att 
visa att denna omställning är möjlig och 
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lämplig.

Or. en

Ändringsförslag 88
Sira Rego

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare 
i omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen är en global ledare 
i omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati och 
en omorientering av dess handelspolitik.

Or. es

Ändringsförslag 89
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Unionen bör vara ansvarig för 
avreglering och liberalisering av den 
internationella handeln, som främjar 
ökade handelsflöden och energi som 
fraktas runtom i världen, med enorma 
miljömässiga, ekonomiska och sociala 
effekter. Unionen bör istället främja 
utvecklingen av internationella relationer 
med ömsesidig nytta, grundat på 
komplementaritet och inte på konkurrens, 
och avstå från alla former av ny 
kolonialism, och stoppa alla 
frihandelsavtal.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Andelen kvinnor som deltar 
i planeringen och beslutsfattandet 
i policyer om begränsning av 
klimatförändringar är låg. Därför behövs 
fokus på genusfrågor i klimatpolicyer, för 
att säkerställa att kvinnor och män är 
jämlikt och meningsfullt involverade 
i planeringen och beslutsfattandet. Om 
policyer om klimatförändringar inte riktas 
till alla medborgare kommer de sannolikt 
att vara mindre effektiva.　

Or. en

Ändringsförslag 91
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Europaparlamentet har efterlyst 
en nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och 
att detta ska bli en europeisk 
framgångssaga33 och har även utlyst ett 
klimat- och miljönödläge34. I sina 
slutsatser av den 12 december 201935, 
enades Europeiska rådet om målet att 
uppnå en klimatneutral union senast 
2050, i överensstämmelse med målen i 
Parisavtalet, samtidigt som man 
konstaterar att det är nödvändigt att 

utgår
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upprätta ett stödjande ramverk och att 
omställningen kommer att kräva 
betydande offentliga och privata 
investeringar. Europeiska rådet 
uppmanade också kommissionen att 
utarbeta ett förslag till långsiktig strategi 
för unionen snarast möjligt under 2020 så 
att det kan antas av rådet och läggas fram 
för Förenta nationernas ramkonvention 
om klimatförändringar.
_________________
33 Europaparlamentets resolution av den 
15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given (2019/2956(RSP)).
34 Europaparlamentets resolution av den 
28 november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).
35 Slutsatser som antogs av Europeiska 
rådet vid dess möte den 12 december 
2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 
9.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och att 
detta ska bli en europeisk framgångssaga33 
och har även utlyst ett klimat- och 
miljönödläge34. I sina slutsatser av den 
12 december 201935, enades Europeiska 
rådet om målet att uppnå en klimatneutral 
union senast 2050, i överensstämmelse 

(11) Europaparlamentet har utlyst ett 
klimat- och miljönödläge och vid 
upprepade tillfällen uppmanat 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stärka klimatarbetet för att underlätta den 
nödvändiga omställningen till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och att 
detta ska bli en europeisk framgångssaga, 
samtidigt som parlamentet efterlyser en 
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med målen i Parisavtalet, samtidigt som 
man konstaterar att det är nödvändigt att 
upprätta ett stödjande ramverk och att 
omställningen kommer att kräva betydande 
offentliga och privata investeringar. 
Europeiska rådet uppmanade också 
kommissionen att utarbeta ett förslag till 
långsiktig strategi för unionen snarast 
möjligt under 2020 så att det kan antas av 
rådet och läggas fram för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

ambitiös klimatlag med rättsligt bindande 
interna mål för hela unionens ekonomi 
för att uppnå nettonollutsläpp av 
växthusgaser senast 2050, och delmål för 
EU för 2030 och 2040. I sina slutsatser av 
den 12 december 201935, enades 
Europeiska rådet om målet att uppnå en 
klimatneutral union senast 2050, 
i överensstämmelse med målen 
i Parisavtalet, samtidigt som man 
konstaterar att det är nödvändigt att 
upprätta ett stödjande ramverk som gynnar 
alla medlemsstater och omfattar lämpliga 
instrument, incitament, support och 
investeringar för att säkerställa en 
kostnadseffektiv, rättvis, liksom socialt 
balanserad och rättvis omställning, som 
tar hänsyn till olika nationella 
omständigheter vad gäller olika 
utgångspunkter och att omställningen 
kommer att kräva betydande offentliga och 
privata investeringar. Europeiska rådet 
uppmanade också kommissionen att 
utarbeta ett förslag till långsiktig strategi 
för unionen snarast möjligt under 2020 så 
att det kan antas av rådet och läggas fram 
för Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

_________________ _________________
33 Europaparlamentets resolution av den 
15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given (2019/2956(RSP)).
34 Europaparlamentets resolution av den 
28 november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).
35 Slutsatser som antogs av Europeiska 
rådet vid dess möte den 12 december 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

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

Or. en

Ändringsförslag 93
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och 
att detta ska bli en europeisk 
framgångssaga33 och har även utlyst ett 
klimat- och miljönödläge34. I sina 
slutsatser av den 12 december 201935 
enades Europeiska rådet om målet att 
uppnå en klimatneutral union senast 2050, 
i överensstämmelse med målen i 
Parisavtalet, samtidigt som man 
konstaterar att det är nödvändigt att 
upprätta ett stödjande ramverk och att 
omställningen kommer att kräva betydande 
offentliga och privata investeringar. 
Europeiska rådet uppmanade också 
kommissionen att utarbeta ett förslag till 
långsiktig strategi för unionen snarast 
möjligt under 2020 så att det kan antas av 
rådet och läggas fram för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

(11) Europaparlamentet har utlyst 
klimat- och miljönödläge1a, och har i detta 
sammanhang uppmanat till den 
nödvändiga omställningen till ett samhälle 
med nettonollutsläpp av växthusgaser så 
tidigt som möjligt och senast 2050 och att 
detta ska bli en europeisk framgångssaga33. 
I sina slutsatser av den 12 december 
201935, enades Europeiska rådet om målet 
att uppnå en klimatneutral union senast 
2050, samtidigt som man konstaterar att 
det är nödvändigt att upprätta ett stödjande 
ramverk och att omställningen kommer att 
kräva betydande offentliga och privata 
investeringar. Europeiska rådet uppmanade 
också kommissionen att utarbeta ett förslag 
till långsiktig strategi för unionen snarast 
möjligt under 2020 så att det kan antas av 
rådet och läggas fram för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

_________________ _________________
1A Europaparlamentets resolution av den 
28 november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).

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

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

34 Europaparlamentets resolution av den 
28 november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).
35 Slutsatser som antogs av Europeiska 
rådet vid dess möte den 12 december 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

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

Or. en

Ändringsförslag 94
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
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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

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och att 
detta ska bli en europeisk framgångssaga33 
och har även utlyst ett klimat- och 
miljönödläge34. I sina slutsatser av den 
12 december 201935, enades Europeiska 
rådet om målet att uppnå en klimatneutral 
union senast 2050, i överensstämmelse 
med målen i Parisavtalet, samtidigt som 
man konstaterar att det är nödvändigt att 
upprätta ett stödjande ramverk och att 
omställningen kommer att kräva betydande 
offentliga och privata investeringar. 
Europeiska rådet uppmanade också 
kommissionen att utarbeta ett förslag till 
långsiktig strategi för unionen snarast 
möjligt under 2020 så att det kan antas av 
rådet och läggas fram för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och att 
detta ska bli en europeisk framgångssaga33 
och har även utlyst ett klimat- och 
miljönödläge34. I sina slutsatser av den 
12 december 201935 enades Europeiska 
rådet om målet att gemensamt uppnå en 
klimatneutral union senast 2050, 
i överensstämmelse med målen 
i Parisavtalet, samtidigt som man 
konstaterar att det är nödvändigt att 
upprätta ett stödjande ramverk och att 
omställningen kommer att kräva betydande 
offentliga och privata investeringar. 
Europeiska rådet uppmanade också 
kommissionen att utarbeta ett förslag till 
långsiktig strategi för unionen snarast 
möjligt under 2020 så att det kan antas av 
rådet och läggas fram för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 95
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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, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, 
Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Dock har covid-19 medfört en 
historisk, humanitär och ekonomisk kris 
utan motstycke. Därmed behöver 
Europeiska unionens politik baseras på 
en ny djupgående konsekvensbedömning 
som beaktar den nya ekonomiska 
verkligheten.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) För att komma tillrätta med krisen 
som covid-19 har medfört och på 
grundval av kommissionens 
återhämtningsplan för Europa, behöver 
Europa ett tydligt politiskt ramverk för 
utveckling av infrastruktur och forskning 
kopplad till marknadsekonomiska 
principer, inkluderat utökad handel med 
utsläpp och en strategisk utrikespolitik. 
Handelspolitik måste vara konsekvent 
med de strängare bestämmelser som 
tillämpas på industrier som bedriver sin 
verksamhet på den interna marknaden, i 
syfte att undvika illojal konkurrens för 
europeisk industri. Marknadsekonomiska 
principer är de mest lämpliga för att 
koppla samman klimatskydd med 
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ekonomisk återhämtning. Framgångsrika 
marknadsekonomiska verktyg i 
industrisektorn kan användas som modell 
för att byggnads- och transportsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 97
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050. Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen bör vidta de 
åtgärder som krävs för att göra det möjligt 
att uppnå detta mål. Av dessa åtgärder 
kommer unionsåtgärder att utgöra en 
viktig del.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 98
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 

(12) För att uppfylla sitt åtagande att 
uppnå det långsiktiga temperaturmålet 
som anges i Parisavtalet, bör unionen 
sträva efter att uppnå en balans i hela 
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tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050. Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

ekonomin mellan antropogena 
växthusgasutsläpp och växthusgasupptag 
genom naturliga sänkor, av växthusgaser 
inom unionen snarast möjligt och senast 
2040, och uppnå negativa utsläpp 
därefter. Nettonollutsläppsmålet bör 
eftersträvas av alla medlemsstater 
gemensamt, och medlemsstaterna, 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen bör vidta de åtgärder som 
krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

Or. en

Ändringsförslag 99
Sira Rego

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050. Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom en djupgående 
förändring av dess produktionsmodell, 
inom unionen senast 2050, med en 
hierarki där man främst inriktar sig på att 
minska utsläppen vid källan. Det 
unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

Or. es

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050. Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen och på 
medlemsstatsnivå senast 2050. Det 
unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, genom att 
även involvera regionala och lokala 
politiska nivåer, och medlemsstaterna, 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen bör vidta de åtgärder som 
krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del för 
att nå målet även på medlemsstatsnivå på 
ett kostnadseffektivt, rättvist och socialt 
balanserat sätt, genom att främja 
ekonomisk konkurrenskraft och 
jobbskapande, med hänsyn till 
könsfördelning och att ingen ska lämnas 
utanför. Efter 2050 bör unionen och alla 
medlemsstater fortsätta ansträngningarna 
för att ytterligare minska utsläppen för att 
säkerställa att upptagen av växthusgaser 
överstiger utsläppen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050. Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen och på 
medlemsstatsnivå senast 2050. Det 
unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, genom att 
även involvera regionala och lokala 
policynivåer, och medlemsstaterna, 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen bör vidta de åtgärder som 
krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del för 
att nå målet även på medlemsstatsnivå på 
ett kostnadseffektivt, rättvist och socialt 
balanserat sätt, genom att främja 
ekonomisk konkurrenskraft och 
jobbskapande, och att ingen ska lämnas 
utanför. Efter 2050 bör unionen och alla 
medlemsstater fortsätta ansträngningarna 
för att ytterligare minska utsläppen för att 
säkerställa att upptagen av växthusgaser 
överstiger utsläppen.

Or. en

Ändringsförslag 102
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050. Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050. Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
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medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del. 
Kommissionen bör inrätta ett regelverk 
för investeringar, för utveckling av teknik 
för att fånga in koldioxid samt fastställa 
mål för upptag, och bör utveckla en metod 
som möjliggör beräkning av den 
potentiella begränsningen av 
klimatförändring vid tillämpning av 
sådana tekniker, såsom CCU, som också 
byggs ut utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050. Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen och via 
internationella insatser, senast 2050. Det 
unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050. Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

(12) Unionen och medlemsstaterna bör 
sträva efter att uppnå en balans i hela 
ekonomin mellan antropogena 
växthusgasutsläpp och växthusgasupptag 
genom naturliga och tekniska lösningar, 
inom unionen senast 2050. Målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas och 
uppnås av alla medlemsstater, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Omställningen till en 
klimatneutral ekonomi 2050 bör leda till 
en mer motståndskraftig och 
konkurrenskraftig ekonomi både på 
unions- och medlemsstatsnivå, som är 
teknologiskt avancerad, skapar 
ekonomisk tillväxt och nya affärs- och 
sysselsättningsmöjligheter. Den bör också 
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fungera för att uppnå en mer 
sammanhållen union, genom att hjälpa de 
medborgare och territorier som är mest 
drabbade av energiomställningen för att 
dra nytta från den. I detta syfte måste 
unionen tillhandahålla mekanismer och 
medel som lever upp till utmaningen, som 
kan mobilisera de enorma investeringar 
som behövs för att finansiera 
omställningen, så att samtliga 
medlemsstater, med tanke på deras olika 
utgångspunkter, kan uppnå 
klimatneutralitet på ett kostnadseffektivt 
och socialt rättvist sätt senast 2050.

Or. en

Ändringsförslag 106
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) EU bör säkerställa att 
medlemsstaterna har medel för att 
investera i ekologisk omställning. I den 
meningen bör EU avfärda sitt tak på 
nationella lån på 3 % av BNP som 
fastställs i stabilitets- och tillväxtpakten, 
och även det strukturella underskottet på 
noll som anges i den finanspolitiska 
pakten, som allvarligt hindrar den 
ekologiska omställningen genom att 
förbjuda medlemsstaterna att lansera 
massiva allmänna incitament för att 
uppnå en ekonomi utan koldioxidutsläpp. 
Miljö- och sociala offentliga investeringar 
bör vara uteslutna från denna 3-
procentsregel.

Or. en

Ändringsförslag 107
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Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Många av de tekniker som vi 
behöver för att driva fram minskning av 
koldioxid och digitalisering har ännu inte 
utvecklats. Om det finns mål om 
minskning av koldioxidutsläpp 2030/2050, 
måste de avspeglas i Horisont Europa och 
relaterade gemensamma företag. Det 
finns också ett behov av att fastställa mål 
för att skapa den nödvändiga 
energiinfrastrukturen liksom att 
tillhandahålla ett lämpligt 
kapacitetsbyggande i syfte att ha 
tillräckligt med tillgängligt väte som en 
viktig bro för tekniköverföring för att 
minska koldioxiden i energiintensiva 
energisektorer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Unionsomfattande utsläpp och 
upptag av växthusgaser reglerade i 
unionslagstiftning ska balanseras senast 
2050. Från det datumet ska unionen och 
medlemsstaternas upptag av växthusgaser 
överskrida utsläppen i syfte att uppfylla 
Parisavtalets mål på 1,5 grader över 
förindustriella nivåer. Till det datumet ska 
särskilt fokus inriktas på främjande av 
forskning, utveckling av sänkor och 
teknik som fångar in koldioxid.
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Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Parisavtalets klimatmål måste 
genomföras på ett sätt som respekterar 
teknologisk neutralitet, ekonomisk 
effektivitet och social balans. Endast om 
EU förblir ekonomiskt stark, attraktiv för 
investeringar och internationellt 
konkurrenskraftig och säkerställer bred 
social acceptans kan unionen agera som 
en global modell för klimatskydd.

Or. en

Ändringsförslag 110
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att uppnå klimatneutralitet 
och komplettera skogars och sänkors roll, 
är det viktigt att vidare främja 
användningen av biobaserade material, 
bränslen och produkter, som ett alternativ 
till fossilbaserade, för att minska utsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 111
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Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att undvika de värsta 
effekterna av klimatförändringar och 
uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser, 
bör unionen sträva efter en ekonomi som 
är helt baserad på förnybar energi samt 
hög resurs- och energieffektivitet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) I omställningen till 
klimatneutralitet måste unionen bevara 
konkurrenskraften i dess industri, särskilt 
i den energiintensiva industrin. Detta 
inkluderar utveckling av effektiva 
åtgärder för att hantera koldioxidläckage 
och beaktande av lika villkor mellan 
unionen och tredje länder för att undvika 
illojal konkurrens på grund av bristande 
genomförande av klimatpolicyer som är 
förenliga med Parisavtalet. En 
justeringsmekanism som en 
koldioxidgräns och verktyg för 
handelspolitik kan spela en viktig roll här.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Många av de tekniker som vi 
behöver för att driva fram minskning av 
koldioxid och digitalisering har ännu inte 
utvecklats. Om det finns mål om 
minskning av koldioxidutsläpp 2030/2050, 
finns det också ett behov av att fastställa 
mål för att skapa nödvändig infrastruktur 
i syfte att ha tillräckligt med väte för att 
minska koldioxiden i energiintensiva 
energisektorer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Energiomställningen förbättrar 
energieffektiviteten och minskar unionens 
och medlemsstaternas energiberoende. 
Denna strukturella förändring mot en 
mer effektiv ekonomi baserad på förnybar 
energi i alla sektorer kommer inte bara 
gynna handelsbalansen utan också stärka 
energisäkerheten och bekämpa 
energifattigdom.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12d) För att skapa incitament för 
infångning av koldioxid, med full respekt 
för målen för biologisk mångfald, bör 
kommissionen senast 2023 utforska 
utvecklingen av ett regelverk för 
certifiering av infångning av koldioxid 
baserat på en stabil och transparent 
redovisning av koldioxid för att granska 
och verifiera äktheten av infångning av 
koldioxid och detaljera reglerna för 
beräkning va unionsomfattande utsläpp 
och redovisningsregler för överföring av 
koldioxid över gränser och mellan 
sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 116
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050 för att skydda 
jorden och människorna mot hotet från 
farliga klimatförändringar, med sikte på 
de temperaturmål som fastställs i 

utgår
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Parisavtalet och i enlighet med IPCC:s 
vetenskapliga rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 117
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050 för att skydda 
jorden och människorna mot hotet från 
farliga klimatförändringar, med sikte på de 
temperaturmål som fastställs i Parisavtalet 
och i enlighet med IPCC:s vetenskapliga 
rekommendationer.

(13) Unionen bör stärka sitt 
klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050 för att skydda 
jorden och människorna mot hotet från 
farliga klimatförändringar, med sikte på de 
långsiktiga temperaturmål som begränsar 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriella nivåer som fastställs 
i artikel 2 i Parisavtalet och i enlighet med 
IPCC:s vetenskapliga rekommendationer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050 för att skydda 
jorden och människorna mot hotet från 
farliga klimatförändringar, med sikte på de 
temperaturmål som fastställs i Parisavtalet 

(13) Unionen bör fortsätta och förbättra 
sitt klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050 för att skydda 
jorden, ekonomin och människorna mot 
hotet från farliga klimatförändringar, med 
sikte på de temperaturmål som fastställs i 
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och i enlighet med IPCC:s vetenskapliga 
rekommendationer.

Parisavtalet och i enlighet med EPCC:s 
och IPCC:s vetenskapliga 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 119
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Unionens mål på minskning av 
utsläpp av växthusgaser till 2030 bör 
fastställas på en nivå som är helt i linje 
med åtagandena enligt Parisavtalet och de 
syften som fastställs i denna förordning. 
Hänsyn måste tas till unionens potential 
vad gäller industri, teknik och innovation. 
I syfte att stimulera internationell 
samordning och gemensam handling mot 
detta mål, är det nödvändigt att 
upprätthålla och utveckla unionens 
industriella konkurrenskraft, ekonomiska 
tillväxt och sociala standarder.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Unionen bör fortsätta med 
ansträngningarna att främja den 
cirkulära ekonomin och ytterligare stödja 
förnybara lösningar som kan ersätta 
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fossilbaserade produkter och material.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Unionen bör fortsätta med 
ansträngningarna att främja den 
cirkulära ekonomin och ytterligare stödja 
förnybara lösningar som kan ersätta 
fossilbaserade produkter och material.

Or. en

Ändringsförslag 122
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt 
maximera sidofördelarna med annan 
miljöpolitik och miljölagstiftning. 
Medlemsstaterna bör anta heltäckande 
nationella anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 123
Sira Rego

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner. Hur som helst ska 
anpassningsåtgärderna rätta sig efter den 
föredragna minskningen av utsläpp vid 
källan, och ska inte innebära att denna 
minskning skjuts upp.

Or. es

Ändringsförslag 124
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Kommissionen bör 
utveckla särskilda indikatorer för att mäta 
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anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

framstegen i anpassningen, samtidigt som 
medlemsstaterna bör anta omfattande 
nationella anpassningsstrategier och planer.

Or. en

Motivering

Anpassning är en av de viktigaste ”pelarna” i klimatpolitiken, det är omöjligt att jämföra 
dess framsteg mellan olika EU-medlemsstater eftersom det saknas enhetliga standarder eller 
indikatorer som skulle kunna användas för att mäta den. Därför kan mätning av framstegen 
av anpassningen bli en subjektiv bedömning som görs av unionens institutioner.

Av denna anledning, och i syfte att säkerställa klarhet och säkerhet, måste EU-institutioner 
införa klara indikatorer för mätning av anpassningsprocessen, som ska vara begripliga och 
enhetligt tillämpliga i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 125
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder 
på unionsnivå och nationell nivå för att 
uppnå klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på 
deras ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och 
planeringsbeslut, kostnadseffektivitet och 
teknikneutralitet för att uppnå 

utgår
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minskningar och upptag av växthusgaser 
samt ökad motståndskraft, och ökad 
miljöintegritet och ambitionsnivå över 
tiden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden olika utgångspunkter, de 
insatser som redan har gjorts och behovet 
av konvergens över tiden, behovet av att 
göra omställningen rättvis och socialt 
jämlik, bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, särskilt rön som rapporteras av 
IPCC, behovet av att integrera 
klimatförändringsrelaterade risker och de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
kostnader som följer av otillräckliga 
åtgärder till investeringar och 
planeringsbeslut samtidigt som det 
säkerställs att EU:s politik är klimatsäker, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
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växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

Or. en

Ändringsförslag 127
Sira Rego

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
teknisk och ekonomisk bärkraft och 
framhållande av lösningar för nollutsläpp 
vid källan för att uppnå minskningar och 
upptag av växthusgaser samt ökad 
motståndskraft, och ökad miljöintegritet 
och ambitionsnivå över tiden. 
Användningen av förnybara energikällor 
måste vara ett grundläggande inslag i 
denna process.

Or. es



AM\1206925SV.docx 59/180 PE653.722v01-00

SV

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

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Kommissionen förklarade i sitt 
meddelade EU vid ett vägskäl – bygga upp 
och bygga nytt för nästa generation, dess 
avsikt att påskynda den digitala 
omvandlingen. Nödläget till följd av 
covid-19 underströk beroendet av energi 
för samhällsdeltagande, utövande av 
medborgarskap och möjlighet att arbeta 
i en digital ekonomi. För att förhindra 
social utslagning och säkerställa att 
EU-medborgare uppnår sin fullständiga 
potential i den digitala omvandlingen, ska 
kommissionen säkerställa att alla 
EU-medborgare har rätt till energi 
inkluderat bestämmelser för åtkomst till 
energi och skydd och stöd för sårbara 
konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 129
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Unionens mål att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser ska 
uppnås genom utveckling och granskning 
av all relevant unionslagstiftning. 
Ändring av denna lagstiftning ska göras 
på ett sätt som säkerställer förenlighet 
med allmänna och privata finanser liksom 
unionens medel och utformning av 
specifika förordningar om deras 
förenlighet med unionens klimatmål
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Or. en

Ändringsförslag 130
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Målet att unionens ekonomi ska 
vara klimatneutral senast 2050 bör 
uppnås med beaktande av de olika 
medlemsstaternas utgångspunkter och 
i en anda av solidaritet med 
medlemsstater med lägre inkomst, 
inkluderat genom proportionellt ökade 
ersättningsmekanismer som kommer till 
uttryck i befintlig lagstiftning, med 
särskild uppmärksamhet på EU:s direktiv 
om utsläppshandelssystem.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Målet om en klimatneutral 
ekonomi senast 2050 bör uppnås med 
beaktande av medlemsstaternas olika 
utgångspunkter och i en anda av 
solidaritet mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 132
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Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Omställningen till 
klimatneutralitet kräver förändringar 
inom samtliga politikområden och 
gemensamma insatser inom alla sektorer i 
ekonomin och samhället, vilket 
kommissionen framhåller i sitt 
meddelande om den gröna given. I sina 
slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att 
all relevant EU-lagstiftning och EU-
politik måste vara förenlig med och bidra 
till uppfyllandet av 
klimatneutralitetsmålet, samtidigt som 
hänsyn tas till lika villkor, och 
uppmanade kommissionen att undersöka 
huruvida detta kräver en anpassning av 
de gällande bestämmelserna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 133
Sira Rego

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver förändringar inom samtliga 
politikområden och gemensamma insatser 
inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, vilket kommissionen framhåller 
i sitt meddelande om den gröna given. I 
sina slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att all 
relevant EU-lagstiftning och EU-politik 
måste vara förenlig med och bidra till 
uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, 
samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, 

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver förändringar inom samtliga 
politikområden och gemensamma insatser 
inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, vilket kommissionen framhåller 
i sitt meddelande om den gröna given. Det 
är de som bidrar mest till 
klimatförändringarna och dessutom har 
störst kapacitet att vidta åtgärder som har 
det största ansvaret. I sina slutsatser av 
den 12 december 2019 konstaterade 
Europeiska rådet också att all relevant 
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och uppmanade kommissionen att 
undersöka huruvida detta kräver en 
anpassning av de gällande bestämmelserna.

EU-lagstiftning och EU-politik måste vara 
förenlig med och bidra till uppfyllandet av 
klimatneutralitetsmålet, samtidigt som 
hänsyn tas till lika villkor, och uppmanade 
kommissionen att undersöka huruvida detta 
kräver en anpassning av de gällande 
bestämmelserna.

Or. es

Ändringsförslag 134
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver förändringar inom samtliga 
politikområden och gemensamma insatser 
inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, vilket kommissionen framhåller 
i sitt meddelande om den gröna given. I 
sina slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att all 
relevant EU-lagstiftning och EU-politik 
måste vara förenlig med och bidra till 
uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, 
samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, 
och uppmanade kommissionen att 
undersöka huruvida detta kräver en 
anpassning av de gällande bestämmelserna.

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver förändringar inom samtliga 
politikområden och gemensamma 
väsentliga insatser inom alla sektorer i 
ekonomin och samhället, vilket 
kommissionen framhåller i sitt meddelande 
om den gröna given. I sina slutsatser av 
den 12 december 2019 konstaterade 
Europeiska rådet också att all relevant EU-
lagstiftning och EU-politik måste vara 
förenlig med och bidra till uppfyllandet av 
klimatneutralitetsmålet, samtidigt som 
hänsyn tas till lika villkor, och uppmanade 
kommissionen att undersöka huruvida detta 
kräver en anpassning av de gällande 
bestämmelserna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Att skapa klimattålighet och 
anpassning till oundvikliga effekter av 
klimatförändringar kräver även en delad 
ansträngning av ekonomiska och sociala 
sektorer och förenlighet med europeisk 
lagstiftning och politik.

Or. en

Ändringsförslag 136
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att 
bedöma och lägga fram förslag för att 
höja unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att 
det är förenligt med 
klimatneutralitetsmålet för 2050. I sitt 
meddelande betonade kommissionen att 
all unionspolitik bör bidra till 
klimatneutralitetsmålet och att alla 
sektorer bör bidra. Senast till september 
2020 bör kommissionen, på grundval av 
en heltäckande konsekvensbedömning 
och med beaktande av sin analys av de 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner som den mottagit i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, se över 
unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–

utgår
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55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som 
är relevant för att uppnå målet skulle 
behöva ändras för att uppnå 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990.
_________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder 
samt om ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 
och (EG) nr 715/2009, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 
2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU 
och 2013/30/EU samt rådets direktiv 
2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT 
L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 137
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att 
bedöma och lägga fram förslag för att 
höja unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att 
det är förenligt med 
klimatneutralitetsmålet för 2050. I sitt 

utgår
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meddelande betonade kommissionen att 
all unionspolitik bör bidra till 
klimatneutralitetsmålet och att alla 
sektorer bör bidra. Senast till september 
2020 bör kommissionen, på grundval av 
en heltäckande konsekvensbedömning 
och med beaktande av sin analys av de 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner som den mottagit i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, se över 
unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som 
är relevant för att uppnå målet skulle 
behöva ändras för att uppnå 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990.
_________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder 
samt om ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 
och (EG) nr 715/2009, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 
2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU 
och 2013/30/EU samt rådets direktiv 
2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT 
L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 138
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Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 70 % 
jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att öka 
unionens 2030-mål bör den lägga fram 
förslag för Europaparlamentet och rådet 
om ändring av denna förordning enligt vad 
som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 70 % jämfört med 1990.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
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2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 139
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med 
beaktande av sin analys av de integrerade 
nationella energi- och klimatplaner som 
den mottagit i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, se över 
unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Med tanke på 
unionens mål att nå klimatneutralitet 
senast 2050 är det viktigt att 
klimatåtgärderna skärps ytterligare och 
särskilt att unionens klimatmål för 2030 
höjs till en utsläppsminskning på 65 % 
jämfört med 1990 års nivåer. Därmed bör 
kommissionen, senast den 30 juni 2021, 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå detta högre mål 
skulle behöva ändras i enlighet därmed.
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ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

_________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med 
beaktande av sin analys av de integrerade 
nationella energi- och klimatplaner som 
den mottagit i enlighet med 

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. För att unionen 
ska uppnå målet om klimatneutralitet 
senast 2050, är det väsentligt att 
klimatåtgärderna skärps ytterligare och 
särskilt att unionens klimatmål för 2030 
höjs till en utsläppsminskning på 55 % 
jämfört med 1990 års nivåer. Därför bör 
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Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, se över 
unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–55 
% jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå detta höjda mål 
skulle behöva ändras i enlighet härmed.

_________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Europaparlamentet 
har, i dess resolutioner av den 14 mars 
2019 om klimatförändring, av den 
28 november 2019 om 
FN:s klimatförändringskonferens 2019 
i Madrid, Spanien och av den 15 januari 
2020 om den europeiska gröna given, 
redan uppmanat till en ökning av 
EU:s interna mål för minskade 
växthusgasutsläpp till 2030 med 55 % 
jämfört med 1990-års nivåer och 
uppmanat kommissionen att lägga fram 
ett förslag i detta syfte. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030, och 
förenligt med en väg mot att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 ºC över den 
förindustriella nivån som anges i 
Parisavtalet, och effekterna därav på 
nationell nivå och undersöka alternativ 
för ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på åtminstone 55 % 
jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå dessa 
utsläppsminskningar.



AM\1206925SV.docx 71/180 PE653.722v01-00

SV

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra, samtidigt som 
principen om att förorenaren betalar 
beaktas. Kommissionen bör, på grundval 
av en heltäckande konsekvensbedömning, 
med en uppdelning per medlemsstat, och 
med beaktande av sin analys av de 
integrerade nationella energi- och 
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rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

klimatpaneler som den mottagit i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, effekten av 
brexit på unionens allmänna förmåga att 
minska växthusgaser liksom den 
ekonomiska situationen efter covid-19, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
diskutera ett nytt 2030-mål med 50 % 
utsläppsminskningar jämfört med 1990 års 
nivåer. Om kommissionen anser det 
nödvändigt att ändra unionens 2030-mål 
bör den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet om ändring 
av denna förordning enligt vad som är 
lämpligt. Dessutom, på grundval av 
resultatet av konsekvensbedömning, bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå den föreslagna 
utsläppsminskningen på 50 % jämfört med 
1990.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 143
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra, samtidigt som 
principen om att förorenaren betalar 
beaktas. Senast till september 2020 bör 
kommissionen, på grundval av en 
heltäckande konsekvensbedömning med en 
uppdelning per medlemsstat och med 
beaktande av sin analys av de integrerade 
nationella energi- och klimatplaner som 
den mottagit i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/199936, se över unionens 
klimatmål för 2030 och diskutera målet för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom, på 
grundval av resultatet av 
konsekvensbedömningen, bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på runt 50 men inte mer än 55 % jämfört 
med 1990.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
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2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 144
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med utsläppsminskning jämfört med 
1990 års nivåer. Om kommissionen anser 
det nödvändigt att ändra unionens 
2030-mål bör den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet om ändring 
av denna förordning enligt vad som är 
lämpligt. Dessutom bör kommissionen 
senast den 30 juni 2021 bedöma hur den 
unionslagstiftning som är relevant för att 
uppnå målet skulle behöva ändras för att 
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ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

uppnå det nya klimatmålet för 2030.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen se över och vid behov 
föreslå ändringar av alla nödvändiga 
politiska instrument som är relevanta för 
att uppnå unionens klimatmål 2030 och 
för att uppnå målet om klimatneutralitet 
som anges i artikel 2.1. Med tanke på 
unionens ökade mål är det nödvändigt att 
EU:s system för handel med 
utsläppsrätter passar för ändamålet. 
Kommissionen ska därför snabbt se över 
utsläppshandelsdirketivet och stärka 
innovationsfonden därunder för att vidare 
skapa ekonomiska incitament för ny 
teknik, främja tillväxt, konkurrenskraft, 
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stöd för ren teknologi, samtidigt som det 
säkerställs att stärkandet av 
innovationsfonden bidrar till en rättvis 
omställning.

Or. en

Ändringsförslag 146
András Gyürk, Hildegard Bentele, Edina Tóth

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att uppnå målet för minskade 
växthusgasutsläpp på EU-nivå, ska varje 
medlemsstat uppnå åtminstone samma 
miniminivå av utsläppsminskningar 
senast 2030 jämfört med 1990 års nivå. 
Varje medlemsstat ska anta ett mål för 
utsläppsminskning på nationsnivå, genom 
vilket EU ska stärka konvergensen av 
medlemsstaternas ansträngningar vad 
gäller utsläppsminskningar för att uppnå 
målet om klimatneutralitet senast 2050 på 
ett mer rättvist sätt, på grundval av en mer 
balanserad börda som delas mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Kommissionen ska även bedöma i 
vilken omfattning användningen av 
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internationella marknadsmekanismer kan 
bidra till det mest kostnadseffektiva sättet 
att uppnå EU:s och medlemsstaternas 
mål. Om kommissionen anser det 
nödvändigt, ska den skicka förslag till 
Europaparlamentet och rådet för att 
ändra denna förordning, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG och Europaparlamentets och 
rådets förordning 2018/842/EU.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att säkerställa att unionen och 
alla medlemsstater är på rätt spår mot att 
nå klimatneutralitetsmålet senast 2050, 
och för att säkerställa förutsägbarhet för 
och förtroende hos alla sociala och 
ekonomiska aktörer och befolkningen 
i sin helhet, bör kommissionen utforska 
möjligheterna att sätta ett klimatmål för 
unionen fram till 2040 och lägga fram 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet i detta syfte.

Or. en

Ändringsförslag 149
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Kommissionen bör vidare 
säkerställa att industrin har tillräckliga 
möjligheter att genomför den väsentliga 
omställningen mot klimatneutralitet och 
de mycket ambitiösa målen för 2030 och 
2040, genom ett grundligt regelverk och 
finansiella resurser som står i proportion 
till dessa utmaningar. Regelverket och 
budgetramen bör regelbundet bedömas 
och anpassas vid behov för att förebygga 
koldioxidläckage, stängning av industrier, 
förluster av arbetstillfällen och otillbörlig 
internationell konkurrens.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) För att unionen och 
medlemsstaterna ska uppnå klimatmålet 
2030 och klimatneutralitet senast 2050, 
bör unionen fortsätta sitt arbete mot en 
stark hållbar biobaserad ekonomi, särskilt 
genom att stärka sina insatser för att fasa 
ut användning av och energisubventioner 
för fossila bränslen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17c) Kommissionen har utvecklat och 
antagit en rad sektorsspecifika 
energipolitiska initiativ, särskilt i fråga 
om förnybar energi, energieffektivitet, 
inklusive byggnaders energiprestanda. 
Dessa initiativ utgör ett paket med det 
övergripande temat energieffektivitet först 
och unionens globala ledarskap inom 
förnybar energi. Dessa initiativ bör 
beaktas i de nationella långsiktiga 
framstegen i arbetet mot målet att nå 
klimatneutralitet senast 2050 för att 
säkerställa ett mycket energieffektivt, 
förnybart energisystem och utveckling av 
förnybar energi inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 152
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är 
tillräckliga eller om unionsåtgärder inte 
är förenliga med klimatneutralitetsmålet 
eller olämpliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska 

utgår
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sårbarheten, bör kommissionen vidta 
nödvändiga åtgärder i enlighet med 
fördragen. Kommissionen bör också 
regelbundet bedöma relevanta nationella 
åtgärder och utfärda rekommendationer 
om den anser att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet eller otillräckliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 153
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. Detta 
ska även tillämpas för åtgärder som 
föreskrivs som en del av den ekonomiska 
återhämtningen från covid-19, både på 
EU- och medlemsstatsnivå. 
Kommissionen förklarade i sitt meddelade 
EU vid ett vägskäl - bygga upp och bygga 
nytt för nästa generation, som beskrivs i 
den europeiska gröna given som Europas 
tillväxtstrategi i detta syfte, att 
kommissionen och medlemsstaterna 
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därmed ska säkerställa att alla åtgärder 
som vidtas för ekonomisk återhämtning är 
inriktade mot och förenliga med målet om 
klimatneutralitet. Kommissionen bör 
också regelbundet bedöma relevanta 
nationella åtgärder och utfärda 
rekommendationer om den anser att en 
medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen och brister i det stöd som 
krävs. Om medlemsstaternas gemensamma 
framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
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otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

(18) För att säkerställa att unionen och 
alla medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om några unions- och 
medlemsstatsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

Or. en
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Ändringsförslag 156
Sira Rego

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
individuella framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

Or. es

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

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

(18a) Unionen ska ha ett organ som 
representerar oberoende vetenskapliga 
experter för att ge råd och bedöma 
unionens klimatåtgärder. Kommissionen 
bör inrätta en oberoende Europeisk panel 
för klimatförändringar (EPCC), som det 
organ som är ansvarigt för att utvärdera 
och ge rekommendationer om politik 
gällande klimatförändringar. EPCC bör 
genomföra sin verksamhet självständigt 
från kommissionen och dess 
sammansättning ska vara jämnt fördelad 
mellan kvinnor och män. Den ska bestå 
av forskare som väljs på grundval av 
deras expertis inom klimatförändringar, 
i syfte att årligen analysera 
utsläppsminskningarna av växthusgaser 
i unionen och alla medlemsstater ska 
garantera minskningen över tid. 
Expertgruppen bör även ge råd åt 
kommissionen genom att bistå i 
bedömningen av de nationella 
åtgärdernas och unionsåtgärdernas 
förenlighet och åtgärder i arbetet med 
målet att nå klimatneutralitet senast 2050 
och uppfylla unionens åtaganden enligt 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 158
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som 
bygger på de senaste vetenskapliga, 
tekniska och socioekonomiska rönen, och 
där ett brett spektrum av oberoende 
sakkunskap representeras, och grunda sin 
bedömning på relevant information, bland 

utgår
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annat uppgifter som lämnats och 
rapporterats av medlemsstaterna, 
rapporter från Europeiska miljöbyrån och 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
inbegripet IPCC:s rapporter. Med tanke 
på att kommissionen har åtagit sig att 
undersöka hur EU:s taxonomi kan 
användas av den offentliga sektorn inom 
ramen för den europeiska gröna given, 
bör detta omfatta information om 
miljömässigt hållbara investeringar, från 
unionen och medlemsstaterna, som 
överensstämmer med förordning (EU) 
2020/... [taxonomiförordningen] när 
sådan information blir tillgänglig. 
Kommissionen bör använda europeisk 
statistik och data om sådana finns att 
tillgå och använda sig av 
expertgranskning. Europeiska miljöbyrån 
bör bistå kommissionen när så är lämpligt 
och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 159
Sira Rego

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att undersöka 
hur EU:s taxonomi kan användas av den 

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att undersöka 
hur EU:s taxonomi kan användas av den 



PE653.722v01-00 86/180 AM\1206925SV.docx

SV

offentliga sektorn inom ramen för den 
europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 
investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

offentliga sektorn inom ramen för den 
europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 
investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram. Kommissionen ska bistå 
medlemsstaterna vid sammanställningen 
av tillförlitliga, konsekventa och 
jämförbara uppgifter.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att undersöka 
hur EU:s taxonomi kan användas av den 
offentliga sektorn inom ramen för den 
europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter, den senaste översynen 
i enlighet med artikel 14 i Parisavtalet och 
UNFCC. Med tanke på att kommissionen 
har åtagit sig att undersöka hur 
EU:s taxonomi kan användas av den 
offentliga sektorn inom ramen för den 
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investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 
investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk och global statistik 
och data om sådana finns att tillgå och 
använda sig av expertgranskning. 
Europeiska miljöbyrån bör bistå 
kommissionen när så är lämpligt och 
i enlighet med sitt årliga arbetsprogram.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att undersöka 
hur EU:s taxonomi kan användas av den 
offentliga sektorn inom ramen för den 
europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 
investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s och EPCC:s rapporter. Med tanke 
på att kommissionen har åtagit sig att 
undersöka hur EU:s taxonomi kan 
användas av den offentliga sektorn inom 
ramen för den europeiska gröna given, bör 
detta omfatta information om miljömässigt 
hållbara investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
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med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 162
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Eftersom omställningen mot 
koldioxidneutralitet kommer kräva 
mobilisering av stora mängder av 
investeringar, kommer fastställandet av 
unionens koldioxidbudget (sammanlagda 
koldioxidutsläpp) klargöra klimatmålen 
vidare och förbättra förutsägbarheten för 
olika intressenter och investerare.

Or. en

Ändringsförslag 163
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när 
det gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 

utgår
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Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en 
europeisk klimatpakt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt.

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder på lokal, 
regional och nationell nivå. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället och intressenter, 
inkluderat fackförbund, forsknings- och 
akademiska organisationer och industrin 
för att stärka deras ställning och 
möjligheter i arbetet mot ett klimatneutralt 
och klimattåligt samhälle, bland annat 
genom att lansera en europeisk klimatpakt.

Or. en

Ändringsförslag 165
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, 
investerare och konsumenter, och för att 
de ska känna förtroende, för att 
säkerställa att omställningen till 
klimatneutralitet är oåterkallelig, för att 
säkerställa en gradvis minskning över 
tiden och som hjälp vid bedömningen av 
om åtgärderna och framstegen är 
förenliga med klimatneutralitetsmålet, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att fastställa en 
utvecklingsbana mot att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i 
unionen senast 2050. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 
13 april 2016.37. För att säkerställa lika 
stor delaktighet i förberedelsen av 
delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 166
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, 
investerare och konsumenter, och för att 
de ska känna förtroende, för att 
säkerställa att omställningen till 
klimatneutralitet är oåterkallelig, för att 
säkerställa en gradvis minskning över 
tiden och som hjälp vid bedömningen av 
om åtgärderna och framstegen är 
förenliga med klimatneutralitetsmålet, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att fastställa en 
utvecklingsbana mot att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser 
i unionen senast 2050. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 
13 april 2016.37. För att säkerställa lika 
stor delaktighet i förberedelsen av 
delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 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, 
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Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, 
investerare och konsumenter, och för att 
de ska känna förtroende, för att 
säkerställa att omställningen till 
klimatneutralitet är oåterkallelig, för att 
säkerställa en gradvis minskning över 
tiden och som hjälp vid bedömningen av 
om åtgärderna och framstegen är 
förenliga med klimatneutralitetsmålet, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att fastställa en 
utvecklingsbana mot att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i 
unionen senast 2050. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 
13 april 2016.37. För att säkerställa lika 
stor delaktighet i förberedelsen av 
delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

utgår

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

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

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot 
att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser 
i unionen senast 2050. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 
13 april 2016.37. För att säkerställa lika 
stor delaktighet i förberedelsen av 
delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör kommissionen 
lägga fram ett lagstiftningsförslag för att 
fastställa en utvecklingsbana mot att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser senast 
2050, till Europaparlamentet och rådet.

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

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

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot 
att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser 
i unionen senast 2050. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 
april 201637. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, 
fackföreningar, investerare och 
konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör kommissionen 
ta hänsyn till råden från EPCC, bedöma 
alternativen för strukturen och 
utformningen av en utvecklingsbana mot 
att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser 
i unionen senast 2050, och skicka 
lagstiftningsförslag till Europaparlamentet 
och till rådet för detta ändamål.

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

Or. en
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Ändringsförslag 170
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot 
att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser 
i unionen senast 2050. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 
13 april 2016.37. För att säkerställa lika 
stor delaktighet i förberedelsen av 
delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till nettonollutsläpp av 
växthusgaser är oåterkallelig, för att 
säkerställa en gradvis minskning över tiden 
och som hjälp vid bedömningen av om 
åtgärderna och framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör kommissionen 
föreslå och Europaparlamentet och rådet 
bör anta en utvecklingsbana mot 
klimatmålet 2030 och nettonollutsläpp av 
växthusgaser enligt det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. För att 
tillhandahålla förutsägbarhet och inge 
förtroende, är det av särskild vikt att 
kommissionen regelbundet antar en 
unionsomfattande färdplan som visar hur 
snabbt alla sektorer i ekonomin kan 
minska sina utsläpp i linje med målen för 
2030 och nettonollutsläpp. Unionens 
färdplan ska vara anpassad med unionens 
utvecklingsbana som beskrivs ovan.

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

Or. en
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Ändringsförslag 171
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I enlighet med kommissionens 
åtagande i fråga om principerna om 
bättre lagstiftning bör man sträva efter 
samstämmighet mellan unionens olika 
instrument för minskning av 
växthusgasutsläppen. Systemet för att 
mäta framstegen mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet och bedöma om 
vidtagna åtgärder är förenliga med det 
målet bör bygga på och vara förenligt med 
den styrningsram som fastställs i 
förordning (EU) 2018/1999. I synnerhet 
bör systemet för regelbunden rapportering 
och ordningsföljden för kommissionens 
bedömning och åtgärder på grundval av 
rapporteringen anpassas till kraven på 
medlemsstaterna att överlämna 
information och rapporter i förordning 
(EU) 2018/1999. Förordning (EU) 
2018/1999 bör därför ändras så att 
klimatneutralitetsmålet inkluderas i de 
relevanta bestämmelserna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 172
Markus Buchheit, Guido Reil

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Klimatförändringarna är till sin 
natur en gränsöverskridande utmaning 
och det behövs samordnade åtgärder på 
unionsnivå som på ett effektivt sätt 

utgår
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kompletterar och stärker den nationella 
politiken. Eftersom målet för denna 
förordning – att uppnå klimatneutralitet i 
unionen senast 2050 – inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund 
av sin omfattning och sina verkningar, 
kan uppnås bättre på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) En välfungerande inre 
energimarknad är en viktig del av 
energiomställningen och kommer att 
hjälpa till att göra den finansiellt 
genomförbar. Utvecklingen av smart och 
digital elektricitet och gasnätverk måste 
därför ges högsta prioritet i den fleråriga 
budgetramen FBR (transeuropeiska 
nätverken för transporter med fonden för 
ett sammanlänkat Europa, FSE). 
Återhämtningsprogram för covid-19 
måste även stödja utvecklingen av 
transnationella energinät. Effektiva och 
snabba beslutsfattningsprocesser behövs 
för att stödja transnationella 
nätutvecklingar, särskilt i 
framtidsorienterad och vätekompatibel 
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gasinfrastruktur.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) En fullständigt effektiv 
EU-klimatpolitik bör behandla 
koldioxidläckage och utveckla lämpliga 
verktyg och mekanismer för att hantera 
allt potentiellt koldioxidläckage, även i 
syfte att stimulera unionsstandarder och 
föregångare i industrierna.

Or. en

Ändringsförslag 175
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) EU:s klimatpolitik och lagstiftning 
bör främja beskogning och hållbar 
skogsförvaltning runtom i unionen, 
genom att dela bästa praxis, 
branschkunskap och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 176
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer
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Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Klimatavtrycket av unionens 
konsumtion är ett väsentligt verktyg att 
utveckla för att förbättra den 
övergripande förenlighet med unionens 
klimatmål.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Europeiska allianser, särskilt i 
batteri- och vätebranschen, är av 
väsentlig betydelse. Om de samordnas på 
europeisk nivå, erbjuder de stora 
möjligheter för regionala 
återhämtningsprocesser efter covid-19 
och framgångsrik strukturell förändring. 
De lagstadgade kraven måste skapa en 
ram för innovation inom klimatvänlig 
rörlighet och energiframställning. Dessa 
allianser bör ta emot lämpligt stöd och 
finansiering och bör även vara en del av 
den framtida utrikes- och 
grannskapspolitiken liksom av 
handelsavtal. 

Or. en

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



PE653.722v01-00 100/180 AM\1206925SV.docx

SV

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) En fullständigt effektiv 
EU-klimatpolitik bör behandla 
koldioxidläckage och utveckla lämpliga 
verktyg, såsom en justeringsmekanism 
som en koldioxidgräns, för att hantera 
den och skydda våra standarder och 
föregångare i våra industrier. 

Or. en

Ändringsförslag 179
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS 
FÖLJANDE:

Detta direktiv syftar till att främja den 
nödvändiga omställningen till rationell 
miljöpolitik. I detta syfte måste 
EU:s medlemsstater och EU-
institutionerna se över, ifrågasätta och, 
om möjligt, anpassa alla befintliga 
policyåtgärder. När åtgärder vidtas för att 
skydda miljön och anpassa till 
klimatförändringar på nationell nivå och 
unionsnivå, ska medlemsstaterna och 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen särskilt uppmärksamma 
medellånga och långsiktiga 
socioekonomiska konsekvenser från 
coronakrisen, medborgarnas 
välbefinnande, samhällets välstånd och 
ekonomins konkurrenskraft.
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Or. en

Ändringsförslag 180
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

Denna förordning fastställer den 
övergripande rättsliga ramen som 
omfattar all befintlig och framtida 
lagstiftning och förordningar, för den 
oåterkalleliga och snabba 
utsläppsminskningen av växthusgaser, 
ökningen av upptag genom naturliga eller 
andra sänkor i unionen, och den 
övergripande koldioxidminskning i 
unionen, som alla kommer att bidra till 
det bindande målet om klimatneutralitet i 
unionen senast 2050 med sikte på de 
långsiktiga temperaturmålen som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 181
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

Denna förordning fastställer en ram för 
snabb och oåterkallelig minskning av 
utsläpp av växthusgaser och ökning av 
upptag genom naturliga sänkor i unionen 
med sikte på att uppnå det långsiktiga 
temperaturmål som anges i artikel 2 
i Parisavtalet, och skapar en ram för att 
göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs 
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i artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag för samman de två styckena i kommissionens förslag till ett.

Ändringsförslag 182
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor i 
unionen.

I denna förordning fastställs en ram för en 
i första hand oåterkallelig och gradvis 
minskning av växthusgasutsläpp, och 
i andra hand, förbättrade upptag genom 
naturliga sänkor i unionen och i var och en 
av medlemsstaterna.

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning erkänner 
klimatförändring som en gemensam 
utmaning som kräver gemensamma 
lösningar baserade på jämlik och rättvis 
omställning. I en anda av rättvisa ska alla 
bidra till denna utmaning, och de största 
förorenarna ska bidra mest.



AM\1206925SV.docx 103/180 PE653.722v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 184
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges 
i artikel 2 i Parisavtalet, och skapar en 
ram för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

utgår

Or. en

Motivering

Detta stycke av kommissionens förslag har slagits ihop till ett stycke.

Ändringsförslag 185
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges 
i artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en 
ram för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs 
i artikel 7 i Parisavtalet.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 186
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges 
i artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs 
i artikel 7 i Parisavtalet.

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges 
i artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs 
i artikel 7 i Parisavtalet, med beaktande av 
krav på en rättvis omställning av 
arbetskraften och skapandet av anständigt 
arbete och kvalitativa arbetstillfällen som 
anges i förordet till Parisavtalet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges 
i artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs 
i artikel 7 i Parisavtalet.

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen och 
i varje medlemsstat senast 2050, med sikte 
på att uppnå det långsiktiga temperaturmål 
som anges i artikel 2 i Parisavtalet, och 
skapas en ram för att göra framsteg mot det 
globala klimatanpassningsmål som 
fastställs i artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 188
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges 
i artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs 
i artikel 7 i Parisavtalet.

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen och 
i var och en av medlemsstaterna senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges 
i artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs 
i artikel 7 i Parisavtalet.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges 
i artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs 
i artikel 7 i Parisavtalet.

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet på EU-nivå 
senast 2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges 
i artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs 
i artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 190
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga eller andra sänkor av de 
växthusgaser som förtecknas i del 2 
i bilaga V till förordning (EU) 2018/1999.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 191
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga eller andra sänkor av de 
växthusgaser som förtecknas i del 2 
i bilaga V till förordning (EU) 2018/1999.

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga sänkor av de växthusgaser som 
förtecknas i del 2 i bilaga V till förordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 192
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga eller andra sänkor av de 
växthusgaser som förtecknas i del 2 
i bilaga V till förordning (EU) 2018/1999.

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga sänkor av de växthusgaser som 
förtecknas i del 2 i bilaga V till förordning 
(EU) 2018/1999.
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Or. es

Ändringsförslag 193
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a (ny)
Definition

Med klimatneutralitet avses 
nettonollutsläpp av växthusgaser inom 
unionen för att uppnå balans mellan 
antropogena utsläpp från olika källor och 
upptag av växthusgaser i sänkor inom 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 194
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 Mål om klimatneutralitet 2 Ny bedömning av miljö- och 
klimatpolitiska mål

Or. en

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

Förslag till förordning
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Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 Mål om klimatneutralitet 2 Mål om klimatneutralitet och 
mellanliggande mål

Or. en

Ändringsförslag 196
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 
2050 så att utsläppen därmed vid den 
tidpunkten minskar till netto noll.

1. EU-medlemsstaternas och 
EU-institutionernas politik har under en 
tid fokuserat endast på högsta tänkbara 
minskning av växthusgaser inom ramen 
för en ”klimatpolitik” som kan beskrivas 
som väsentligen ideologisk, som primärt 
ska uppnås genom statligt ingripande på 
den fria marknadsekonomin och en 
förbudspolitik. Fokus skiftar mer och mer 
mot spektakulära minskningsmål som 
varken kan underbyggas vetenskapligt 
eller tar hänsyn till ekonomiska villkor 
som är nödvändiga för alla slags 
skyddsåtgärder. Miljöskydd är endast 
möjligt i ett fritt samhälle som 
tillhandahåller tekniskt innovativ kraft 
och nödvändig ekonomisk prestation för 
att göra det genomförbart. Allt oftare ges 
utrymme åt överväganden som inte ens är 
ekologiska: till exempel, när miljöskada 
som orsakas av utvinning av resurser för 
batterier för att driva förnybar 
energiproduktion, som fram tills nu har 
främjats politiskt, övergår till länder 
utanför Europa. Det är därför väsentligt, 
inte bara till följd av covid-19 som utsätter 
vår ekonomi för ett tryck utan motstycke, 
att EU-institutionerna och deras 
medlemsstater ser över, ifrågasätter och, 
vid behov, anpassar alla befintliga 
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policyåtgärder. Detta inkluderar särskilt 
EU-förordningarna som nämns ovan, 
nämligen direktiv 2003/87/EG (handel 
med utsläppsrätter för växthusgaser), 
förordning 2018/842/EU (nationella mål 
för minskning av utsläpp av 
växthusgaser), förordning 2018/841 
(kompensation för återstående utsläpp) 
och förordning 2018/1999/EU (styrningen 
av energiunionen och av klimatåtgärder), 
men även, i ett senare led, direktiv 
2012/27/EU (energieffektivitet), direktiv 
2018/2001/EU (användning av förnybar 
energi) och direktiv 2010/31/EU 
(byggnaders energiprestanda) och, vid 
behov, andra EU-förordningar. 
Anpassning till pågående naturlig 
klimatförändring, vars orsaker det måste 
forskas om vidare av oberoende forskare, 
måste stå i centrum för framtida politik.

Or. en

Ändringsförslag 197
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

1. Interna minskade utsläpp och 
ökade upptag i hela unionen av 
växthusgaser genom sänkor som omfattas 
av unionsrätten ska vara i balans senast 
2040, och därmed uppnå nettonollutsläpp 
av växthusgaser i unionen senast det 
datumet och negativa utsläpp därefter.

Or. en

Ändringsförslag 198
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans i unionen så 
snart som möjligt och senast 2050 så att 
utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll. Varje medlemsstat 
ska uppnå nettonollutsläpp senast 2050. 
Efter detta datum ska upptagning av 
växthusgaser överstiga utsläppen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans i unionen 
senast 2050 så att utsläppen därmed vid 
den tidpunkten minskar till netto noll. 
Varje medlemsstat ska uppnå 
nettonollutsläpp senast 2050.

Or. en

Ändringsförslag 200
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll i unionen och i 
medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 201
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 202
Miriam Dalli, Dan Nica

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja rättvisa och solidaritet 
mellan medlemsstaterna.

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja en rättvis färdplan för 
hållbar förändring som baseras på rättvis 
omställning som beaktar 
medlemsstaternas utgångspunkter, 
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skillnaderna de kommer att stå inför i 
deras omställningar beroende på deras 
primära förorenande industrier och 
skillnader i storlek eller geografisk 
belägenhet. Denna färdplan ska 
garantera socialt och ekonomiskt skydd, 
och solidaritet mellan medlemsstaterna. 
Den ska inkludera vägledning om hur 
unionen i sin helhet kan uppnå målet om 
utsläppsminskning till 2030. Den ska även 
inkludera mellanliggande utsläppsmål för 
2040 som är baserade på en transparent 
och kvantifierbar konsekvensbedömning 
och en stark styrningsram.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja rättvisa och solidaritet 
mellan medlemsstaterna.

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell, 
regional och lokal nivå för att möjliggöra 
individuellt och gemensamt uppnående av 
det klimatneutralitetsmål som anges i punkt 
1, med beaktande av vikten av att 
minimera användningen av fossila 
resurser, social och ekonomisk 
sammanhållning och skydd av utsatta 
unionsmedborgare, vikten av att främja 
rättvisa, solidaritet och rättvis omställning 
mellan medlemsstaterna och med 
beaktande av medlemsstaternas olika 
utgångspunkter.

Or. en
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Ändringsförslag 204
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja rättvisa och solidaritet 
mellan medlemsstaterna.

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå eller respektive 
nationell nivå, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, för att möjliggöra 
ett gemensamt uppnående av målen som 
anges i punkt 1, med beaktande av vikten 
av att främja rättvisa och solidaritet mellan 
medlemsstaterna. Dessutom uppmanas 
EU:s medlemsstater att göra nya 
bedömningar av sina åtaganden enligt 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 205
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja rättvisa och solidaritet 
mellan medlemsstaterna.

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja ekonomisk utveckling, 
global konkurrenskraft, rättvisa och 
solidaritet mellan medlemsstaterna.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja rättvisa och solidaritet 
mellan medlemsstaterna.

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja och tillämpa rättvisa, 
konkurrenskraft och solidaritet mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja rättvisa och solidaritet 
mellan medlemsstaterna.

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
i EU och alla medlemsstater som anges i 
punkt 1, med beaktande av vikten av att 
främja rättvisa och solidaritet mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 208
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András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja rättvisa och solidaritet 
mellan medlemsstaterna.

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja rättvisa, 
konkurrenskraft och solidaritet mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 209
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja rättvisa och solidaritet 
mellan medlemsstaterna.

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av målet om nettonollutsläpp 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja rättvisa och solidaritet 
mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 210
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

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

2a. Senast 2023 ska kommissionen 
utveckla en metod som möjliggör 
beräkning av potentiell begränsning av 
klimatförändring genom infångning av 
koldioxid och baserat på denna metod 
föreslå ett regelverk för att fastställa mål 
för infångning och ange reglerna för 
certifiering och bokföring av infångning 
av koldioxid.

Or. en

Ändringsförslag 211
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens 
klimatmål för 2030 som avses i artikel 
2.11 i förordning (EU) 2018/1999 mot 
bakgrund av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, och undersöka 
alternativ för ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 212
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens 
klimatmål för 2030 som avses 
i artikel 2.11 i förordning (EU) 2018/1999 
mot bakgrund av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, och undersöka 
alternativ för ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. I ljuset av målet som anges 
i artikel 2.1, ska unionen minska 
växthusgasutsläppen från hela ekonomin 
med minst 65 % jämfört med 1990 års 
nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 213
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 
i förordning (EU) 2018/1999 mot 
bakgrund av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, och undersöka 
alternativ för ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 ska unionens klimatmål för 2030 som 
avses i artikel 2.11 i förordning (EU) 
2018/1999 fastställas till en 
utsläppsminskning på 65 % jämfört med 
1990 års nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 214
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 
i förordning (EU) 2018/1999 mot 
bakgrund av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, och undersöka 
alternativ för ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som avses i artikel 
2.1 ska unionens klimatmål för 2030 som 
avses i artikel 2.11 i förordning (EU) 
2018/1999 fastställas till en 
utsläppsminskning på åtminstone 55 % 
jämfört med 1990 års nivåer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 
i förordning (EU) 2018/1999 mot 
bakgrund av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, och undersöka 
alternativ för ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som avses i artikel 
2.1 ska unionens klimatmål för 2030 som 
avses i artikel 2.11 i förordning (EU) 
2018/1999 ökas till åtminstone en 
utsläppsminskning på 55 % jämfört med 
1990 års nivåer.
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Or. en

Ändringsförslag 216
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 
i förordning (EU) 2018/1999 mot 
bakgrund av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, och undersöka 
alternativ för ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Senast i september 2021 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 
i förordning (EU) 2018/1999 med tanke på 
omvärderingen som anges i artikel 2.1 
Vidare bör kommissionen undersöka i 
vilken omfattning förordning 
2018/1999/EU påverkar ekonomierna i 
EU-medlemsstater och, om nödvändigt, 
utarbeta förslag för att anpassa denna 
förordning så att medlemsstaterna, 
samtidigt som hänsyn tas till deras 
suveränitet, återigen kan vidta åtgärder 
för att genomföra en rationell miljöpolitik 
som skyddar miljön för människor, 
säkerställer deras hälsa och samtidigt 
möjliggör ekonomisk utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 217
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 
i förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030 med en 

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 
i förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030 med en 



PE653.722v01-00 120/180 AM\1206925SV.docx

SV

utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

utsläppsminskning på 70 % jämfört med 
1990 års nivåer. Om kommissionen anser 
det nödvändigt att ändra det målet ska den 
lägga fram förslag för Europaparlamentet 
och rådet enligt vad som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 
i förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Kommissionen ska se över 
unionens klimatmål för 2030 som avses 
i artikel 2.11 i förordning (EU) 2018/1999 
mot bakgrund av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, och 
coronapandemin och undersöka alternativ 
för ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50 % jämfört med 
1990 års nivåer. Översynen ska baseras på 
en utförlig konsekvensbedömning, med en 
uppdelning per medlemsstat, med 
beaktande av coronapandemins effekt på 
europeisk ekonomi och hushåll, effekten 
av brexit och den potentiella sociala 
effekten av framtida åtgärder. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra målet ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt och ange hur 
användningen av internationella 
marknadsmekanismer kan bidra till 
kostnadseffektivt uppnående av målen för 
EU och medlemsstaterna. Kommissionen 
ska även genomföra parallella insatser för 
att utveckla en metod för beräkning av 
livscykelutsläpp för vissa produkter. 
Projektens bidrag i tredjeländer bör 
räknas för utsläppsminskning medan 
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dubbel bokföring strikt bör undvikas och 
tydlig dokumentation införlivas.

Or. en

Ändringsförslag 219
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 
i förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Senast i december 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 
i förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030. Översynen ska 
baseras på en heltäckande studie som tar 
hänsyn till de ekonomiska, sociala, 
klimatrelaterade och politiska effekterna. 
Om kommissionen anser att det är 
nödvändigt att föreslå ett nytt klimatmål 
för 2030, ska den lägga fram förslag för att 
ändra förordningarna 2018/1999 och 
2018/842 i enlighet därmed.

Or. en

Ändringsförslag 220
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna förordning inrättar en 
oberoende Europeisk panel för 
klimatförändringar (EPCC) innan den 
30 juni 2021 som det organ som är 
ansvarigt för att utvärdera och ge 
rekommendationer om 
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klimatförändringspolitik. EPCC ska 
övervaka och bedöma framstegen mot 
klimatneutralitetsmålet 2050 för unionen 
och delmålen för 2030 och 2040. 
Kommissionen ska göra EPCC:s råd och 
rekommendationer allmänt tillgängliga 
och ska lägga fram dessa resultat för 
Europaparlamentet och ministerrådet 
inom sex månader efter offentliggörandet. 
Kommissionen ska även lägga fram alla 
rekommendationer från EPCC och en 
förklaring till hur den har beaktat råden 
eller en vederbörligen motiverad 
förklaring till varför kommissionen inte 
har gjort det.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska senast den 30 
juni 2021 utforma en indikator för att 
övervaka utvecklingen av minskningen av 
unionens klimatavtryck på grundval av 
data som tillhandahålls av Europeiska 
miljöbyrån. Senast den 30 juni 2023 ska 
kommissionen utvärdera unionens 
klimatavtryck och lägga fram förslag för 
att minska det så att avtrycket senast 2030 
är förenligt med temperaturmålen i 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 222
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 223
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra det reviderade 
2030-mål som avses i artikel 2.3 och för 
att uppnå det klimatneutralitetsmål som 
anges i artikel 2.1, och vidta nödvändiga 
åtgärder, däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen. Dessa åtgärder ska även 
säkerställa skyddet av miljön och en 
rättvis fördelning av bördan mellan 
sektorer som bidrar till klimatneutralitet 
i unionen. Kommissionen ska särskilt 
utvärdera möjligheterna att anpassa luft- 
och sjöfartens utsläpp till 2030-målet och 
klimatneutralitetsmålet för 2050 för att 
minska dessa utsläpp till netto noll senast 
2050 och ska vid behov lägga fram 
lagstiftningsförslag i enlighet härmed.

Or. en

Ändringsförslag 225
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 

4. För att uppnå 
nettonollutsläppsmålet som anges i punkt 
1, ska kommissionen, senast den 30 juni 
2021, bedöma hur all unionens lagstiftning 
som är relevant för uppfyllandet av 
unionens klimatmål 2030 som avses 
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med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1, och överväga nödvändiga 
åtgärder, däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

i punkt 3 skulle behöva ändras. 
Kommissionens rapporter ska åtföljas av 
lagstiftningsförslag vid behov.

Den bedömning som avses i denna punkt 
ska inkludera uppnående av 
utsläppsminskningar av växthusgaser på 
55 % till åtminstone 65 % senast 2030 
jämfört med 1990 års nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50 % jämfört med 
1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen. Vid bedömning av behovet av 
att anta nya lagstiftningsförslag vid 
överseende av befintlig lagstiftning och 
policyer, ska kommissionen beakta 
konsekvens i regelverket och stabilitet i 
syfte att bevara gynnsam miljö för 
framtidssäkra investeringar.

Or. en
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Ändringsförslag 227
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50 % jämfört med 
1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen. Bedömningen ska beakta ökade 
befintliga kompensationsmekanismer för 
medlemsstater med lägre inkomst 
proportionellt för ökad börda som är 
förenad med högre klimatambitioner.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland fastställande av särskilda och 
gradvis ökade mål för upptag liksom 
antagande av andra lagstiftningsförslag, 
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i enlighet med fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 229
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1, och överväga nödvändiga 
åtgärder, däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra klimatmålet för 
2030 som beslutats i enlighet med punkt 3 
och för att uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, och överväga 
nödvändiga åtgärder, däribland antagande 
av lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1, och överväga nödvändiga 

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-klimatmål skulle 
behöva ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på åtminstone 55 % 
jämfört med 1990 års nivåer och för att 
uppnå det klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1, och överväga nödvändiga 
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åtgärder, däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

åtgärder, däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 231
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1, och överväga nödvändiga 
åtgärder, däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 70 % jämfört med 
1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1, och överväga nödvändiga 
åtgärder, däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 232
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges 

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges 
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i artikel 2.1, och överväga nödvändiga 
åtgärder, däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

i artikel 2.1, och anta nödvändiga åtgärder, 
däribland lagstiftningsförslag, i enlighet 
med fördragen.

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 31 maj 2023 ska 
kommissionen, mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 och efter en ingående 
konsekvensbedömning, undersöka 
möjligheterna att fastställa ett klimatmål 
för unionen fram till 2040 för 
utsläppsminskningar jämfört med 1990 
och vid behov lägga fram förslag till 
Europaparlamentet och rådet. När 
kommissionen undersöker möjligheterna 
till ett klimatmål fram till 2040 ska den 
beakta kriterierna i artikel 3.3. 
Konsekvensbedömningen ska bedöma hur 
all unionslagstiftning som är relevant för 
uppfyllandet av målet skulle behöva 
ändras.

Or. en

Ändringsförslag 234
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Förslag till förordning
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Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 30 september 2025 ska 
kommissionen, mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 och efter en ingående 
konsekvensbedömning, undersöka 
möjligheterna att fastställa ett klimatmål 
för unionen fram till 2040 och ska vid 
behov lägga fram förslag till 
Europaparlamentet och rådet. När 
kommissionen undersöker möjligheterna 
till ett klimatmål för 2040 ska den 
samråda med EPCC och beakta 
kriterierna i artikel 3.3.

Or. en

Ändringsförslag 235
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet med 
bedömning av hur all relevant 
unionslagstiftning skulle behöva ändras 
för att säkerställa förenligheten mellan 
allmänna och privata finanser med 
unionens klimatmål som anges i artikel 2.
4b. Rapporten som avses i punkt 4a ska 
inkludera en bedömning av lagstiftningen 
som avser unionens medel och instrument 
om deras förenlighet med unionens 
klimatmål som anges i artikel 2 i denna 
förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 236
András Gyürk, Edina Tóth, Hildegard Bentele

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att uppnå det EU-omfattande 
målet om utsläppsminskningar fram till 
2030, ska varje medlemsstat uppnå 
åtminstone samma miniminivå för 
utsläppsminskningar fram till 2030 
jämfört med 1990 års nivå. Varje 
medlemsstat ska anta ett mål för 
utsläppsminskning på nationsnivå, genom 
vilket EU ska stärka konvergensen av 
medlemsstaternas ansträngningar vad 
gäller utsläppsminskningar för att uppnå 
målet om klimatneutralitet senast 2050 på 
ett mer rättvist sätt, på grundval av en mer 
balanserad börda som delas mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 237
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast i december 2025 ska 
kommissionen utarbeta en heltäckande 
studie som beaktar ekonomiska, sociala, 
klimat- och politiska effekter på unions- 
och global nivå. När kommissionen anser 
att det är nödvändigt att föreslå ett nytt 
klimatmål fram till 2030, ska den lägga 
fram förslag genom att ändra 
förordningarna 2018/1999 och 2018/842 
i enlighet därmed och ändra annan 
unionslagstiftning för att bidra till 
uppnåendet av målet om klimatneutralitet 
som anges i artikel 2.1.
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Or. en

Ändringsförslag 238
Josianne Cutajar

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om lagstiftningsförslaget som 
avses i artikel 2.4 berör sektorer som 
påverkar sammanlänkningen mellan 
medlemsstater och/eller regioner, 
inkluderat öar och de yttersta 
randområdena, vars externa rörlighet 
(både för passagerare och varor) endast 
förlitar sig på flyg och/eller sjötransport, 
ska ökaraktärens dimension beaktas och 
effekten av dessa åtgärder ska bedömas 
noggrant gentemot dessa kriterier.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid bedömning av behovet av att 
anpassa nya lagstiftningsförslag genom 
att se över befintlig lagstiftning och 
policyer, ska kommissionen beakta 
konsekvens i regelverket och stabilitet 
i syfte att bevara en gynnsam miljö för 
framtidssäkra investeringar.

Or. en

Motivering

Klimatneutralitetsmålet kan bäst stödjas av en stabil politisk ram som säkerställer 
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förutsägbarhet och positiv investeringsmiljö som möjliggör en smidig och kostnadseffektiv 
omställning mot klimatneutralitet. Detta är för att säkerställa industrins åtagande i fråga om 
2050-målet.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Senast 18 månader efter det att 
klimatmålet för 2040 har antagits ska 
kommissionen bedöma hur all 
unionslagstiftning av relevans för 
uppnåendet av det målet skulle behöva 
ändras och ska överväga nödvändiga 
åtgärder, däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Senast 2023 ska kommissionen 
utveckla ett regelverk för certifiering av 
koldioxidupptag och ange reglerna för 
beräkning av utsläpp i hela unionen och 
bokföringsregler för överföring av 
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koldioxid över gränserna och mellan 
sektorer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Sektorsspecifika färdplaner för 

klimatneutralitet
1. Senast 2023 ska kommissionen, enligt 
en gemensam metod, utveckla färdplaner 
för olika sektorer i ekonomin i syfte att 
hjälpa dessa sektorer att bidra till att 
senast 2050 uppnå 
klimatneutralitetsmålet, som anges 
i artikel 2.1.
2. Vid framtagningen av de färdplaner 
som avses i punkt 1, ska kommissionen 
föra en nära dialog med de berörda 
sektorerna, branschorganisationer, bolag, 
fackförbund och den akademiska världen, 
i syfte att fastställa hur och när utsläppen 
i sektorn kan minskas till nära noll och 
identifiera hinder och möjligheter samt de 
tekniska lösningar och de investeringar 
som skulle behövas inom sektorn.
3. De sektorsspecifika färdplanerna som 
avses i punkt 1 ska täcka 
utsläppsminskningar och förbättringar av 
upptag i de enskilda sektorerna, 
inkluderat åtminstone de som identifieras 
i artikel 15.4 i förordning EU/2018/1999 
och alla andra sektorer som är relevanta 
för att bidra till uppnåendet av 
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klimatneutralitetsmålet som anges 
i artikel 2.1.
4. Vid utarbetandet av färdplaner ska 
kommissionen beakta åtminstone följande 
kriterier:
(a) Socioekonomiska effekter.
(b) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.
(c) Sektorns konkurrenskraft i den 
globala ekonomin.
(d) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.
(e) Bästa tillgängliga teknologi.
(f) Potentiell minskning av växthusgaser i 
varje ekonomisk sektor, genom att visa 
deras förväntade bidrag till det 
övergripande klimatneutralitetsmålet.
(g) De sociala, ekonomiska och 
miljömässiga kostnaderna om inga eller 
otillräckliga åtgärder skulle vidtas.
(h) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.
(i) Rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna.
(j) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.
(k) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning.
(l) Internationell utveckling, insatser som 
gjorts och framsteg på global nivå för att 
uppnå de långsiktiga målen i Parisavtalet 
och det slutliga målet i Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.
(m) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från EPCC och IPCC.
5. Dessa färdplaner ska beaktas vid 
utarbetningen av sektorsspecifika 
lagstiftningsförslag som är avsedda att 
uppnå det klimatneutralitetsmål som 
anges i artikel 2.1.



PE653.722v01-00 136/180 AM\1206925SV.docx

SV

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2b
Europeiska panelen för 

klimatförändringar
1. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen inrätta Europeiska panelen 
för klimatförändringar (EPCC), en 
oberoende vetenskaplig rådgivningspanel 
för klimatförändringar bestående av 
forskare som valts ut för sin sakkunskap 
inom klimatförändringar. Bekräftelsen av 
de utvalda forskarna ska göras av 
relevant utskott i Europaparlamentet efter 
att varje kandidat har hörts.
2. Kommissionen ska se till att 
EPCC:s ledning har en struktur och 
sammansättning som säkerställer 
fullständig vetenskaplig självständighet 
och autonomi, även gentemot unionens 
och medlemsstaternas institutioner, 
organ, kontor och byråer, och dess 
sammansättning ska respektera jämn 
könsfördelning.
3. EPCC ska övervaka minskningarna av 
växthusgasutsläppen i unionen och i 
medlemsstaterna, och ska bedöma 
åtgärdernas förenlighet och framstegen 
med att uppnå klimatneutralitet senast 
2050 och med att fullgöra unionens 
åtaganden enligt Parisavtalet. Vid behov 
ska den utfärda rekommendationer till 
relevanta unionsinstitutioner och 
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medlemsstater.
4. EPCC ska årligen rapportera sina 
iakttagelser enligt punkt 3 till 
kommissionen, Europaparlamentet och 
rådet. EPCC ska säkerställa att arbetet 
sker fullständigt öppet och att deras 
rapporter är tillgängliga för allmänheten.
5. EPCC ska, inom sex månader efter 
varje global översyn som avses i artikel 14 
i Parisavtalet, offentliggöra en rapport om 
förenligheten med unionens klimatmål 
enligt artikel 2, i syfte att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå.
6. EPCC får, på särskild begäran, också 
lämna information och utfärda 
rekommendationer till 
Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén, 
Regionkommittén, Europeiska 
revisionsrätten, Europeiska 
ombudsmannen eller till nationella 
parlament.

Or. en

Ändringsförslag 244
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 utgår
Utvecklingsbana för att uppnå 

klimatneutralitet
1. Kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 9 
för att komplettera denna förordning 
genom att fastställa en utvecklingsbana 
på unionsnivå för att fram till 2050 uppnå 
det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1. Senast inom sex månader efter 
varje sådan global översyn som avses 
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i artikel 14 i Parisavtalet ska 
kommissionen se över utvecklingsbanan.
2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
unionens klimatmål för 2030 som avses 
i artikel 2.3.
3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 
ska den beakta följande:
(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.
(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.
(c) Bästa tillgängliga teknologi.
(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.
(e) Rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna.
(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.
(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.
(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning.
(i) Internationell utveckling och insatser 
som gjorts för att uppnå de långsiktiga 
målen i Parisavtalet och det slutliga målet 
i Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.
(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC.

Or. en

Ändringsförslag 245
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3 Utvecklingsbana för att uppnå 
klimatneutralitet

3 Den delegerade lagstiftningen

Or. en

Ändringsförslag 246
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att 
fram till 2050 uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1. Senast inom sex månader efter varje 
sådan global översyn som avses i artikel 
14 i Parisavtalet ska kommissionen se 
över utvecklingsbanan.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 247
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att 
fram till 2050 uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1. Senast inom sex månader efter varje 

1. Oavsett politikområde, måste det 
förstås att en olämplig begäran av en 
EU-institution att tillskansa sig 
befogenheter utöver de som har fastställts 
i fördragen måste fördömas i starka 
ordalag. Särskilt inkluderar detta 
kommissionens begäran att den ska få 
makt att genomföra beslut av en väsentlig 
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sådan global översyn som avses i artikel 
14 i Parisavtalet ska kommissionen se 
över utvecklingsbanan.

karaktär genom delegerad lagstiftning, till 
vilken parlamentet och rådet endast har 
rätt att göra invändningar retroaktivt. En 
sådan begäran från en verkställande 
myndighet som till stor del består av icke 
folkvalda tjänstemän och därför saknar 
tillräcklig demokratisk legitimitet är 
oacceptabel, oavsett föremål. Beslut av 
grundläggande karaktär, såsom 
fastställande av eventuella mål om 
utsläppsminskning för 2030 eller därefter, 
är EU-medlemsstaternas enskilda ansvar 
och därmed, på EU-nivå, ankommer det 
snarare på Europeiska rådet.

Or. en

Ändringsförslag 248
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att 
fram till 2050 uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1. Senast inom sex månader efter varje 
sådan global översyn som avses i artikel 14 
i Parisavtalet ska kommissionen se över 
utvecklingsbanan.

1. Senast den 31 december 2020 och 
därefter senast inom sex månader efter 
varje sådan global översyn som avses i 
artikel 14 i Parisavtalet, ska kommissionen 
förbereda och skicka en färdplan till 
Europaparlamentet och rådet enligt det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet för att 
uppnå unionens klimatmål på unionsnivå 
fram till 2030 som anges i artikel 2.3 och 
nettonollutsläpp av växthusgaser som 
anges i artikel 2.1.

Or. en

Ändringsförslag 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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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att fram 
till 2050 uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1. Senast inom sex 
månader efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet ska 
kommissionen se över utvecklingsbanan.

1. Senast den 31 maj 2023 ska 
kommissionen på grundval av de kriterier 
som anges i punkt 3 i denna artikel, 
bedöma strukturen och utformningen av 
en utvecklingsbana på unionsnivå för att 
uppnå klimatneutralitetsmålet som anges 
i artikel 2.1, och lägga fram ett lämpligt 
lagstiftningsförslag i det syftet. 
Kommissionen ska senast sex månader 
efter varje sådan global översyn som avses 
i artikel 14 i Parisavtalet ska kommissionen 
se över utvecklingsbanan. Kommissionen 
ska lägga fram ett lagstiftningsförslag för 
att anpassa utvecklingsbanan om den 
anser detta lämpligt efter översynen.

Or. en

Ändringsförslag 250
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att fram 
till 2050 uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1. Senast inom sex 
månader efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet ska 
kommissionen se över utvecklingsbanan.

1. Senast i september 2025 ska 
kommissionen, på grundval av kriterierna 
i punkt 3, bedöma de olika alternativen 
för strukturen på och utformningen av en 
utvecklingsbana fastställd på grundval av 
tvååriga milstolpar, på unionsnivå för att 
nå klimatneutralitetsmålet i artikel 2.1 och 
överlämna ett lagstiftningsförslag till 
Europaparlamentet och rådet för detta 
ändamål. När utvecklingsbanan är 
fastställd ska kommissionen se över den 
senast inom sex månader efter varje sådan 
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global översyn som avses i artikel 14 i 
Parisavtalet, och, när det är lämpligt 
överlämna ett lagstiftningsförslag till 
Europaparlamentet och rådet för att 
justera utvecklingsbanan.

Or. en

Ändringsförslag 251
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att fram 
till 2050 uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1. Senast inom sex 
månader efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet ska 
kommissionen se över utvecklingsbanan.

1. Senast i december 2023 ska 
kommissionen utarbeta en omfattande 
studie baserad på uppgifter som anges i 
punkt 3 i denna artikel och på den första 
globala översynen som avses i artikel 14 
i Parisavtalet. Kommissionen ska använda 
denna studie för att fastställa ett förslag 
till en utvecklingsbana på unionsnivå för 
att fram till 2050 uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1. Senast inom sex månader efter varje 
sådan global översyn som avses i artikel 14 
i Parisavtalet ska kommissionen se över 
utvecklingsbanan.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ges befogenhet att 1. Kommissionen ska på grundval av 
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anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att fram 
till 2050 uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1. Senast inom sex 
månader efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet ska 
kommissionen se över utvecklingsbanan.

de kriterier som anges i punkt 3 bedöma 
möjligheterna att fastställa en vägledande 
utvecklingsbana på unionsnivå för att 
uppnå det klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1. och lägga fram ett lämpligt 
lagstiftningsförslag för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 253
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att fram 
till 2050 uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1. Senast inom sex 
månader efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet ska 
kommissionen se över utvecklingsbanan.

1. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå och på 
medlemsstatsnivå för att fram till 2050 
uppnå det klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1. Senast inom sex månader efter 
varje sådan global översyn som avses i 
artikel 14 i Parisavtalet ska kommissionen 
se över utvecklingsbanan.

Or. es

Ändringsförslag 254
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
unionens klimatmål för 2030 som avses i 
artikel 2.3.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 255
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
unionens klimatmål för 2030 som avses i 
artikel 2.3.

2. Unionens utvecklingsbana som 
avses i punkt 1 ska utgå från unionens 
klimatmål för 2020, inkluderat femåriga 
mellanliggande punkter och uppnå 
unionens klimatmål för 2030 som avses 
i artikel 2.3 och målet om nettonollutsläpp 
av växthusgaser som anges i artikel 2.1.

Or. en

Ändringsförslag 256
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
unionens klimatmål för 2030 som avses i 
artikel 2.3.

2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
genomförandet av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
unionens klimatmål för 2030 som avses 
i artikel 2.3.

2. Den vägledande utvecklingsbanan 
ska utgå från unionens klimatmål för 2030 
som avses i artikel 2.3.

Or. en

Ändringsförslag 258
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förslaget och översynerna av 
utvecklingsplanen som avses i punkt 1 
i denna artikel ska antas genom att ändra 
förordningarna 2018/1999 och 2018/842 
och all annan unionslagstiftning som 
bidrar till uppnåendet av 
klimatneutralitetsmålet som anges 
i artikel 2.1.

Or. en

Ändringsförslag 259
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 
ska den beakta följande:

utgår

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.
(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.
(c) Bästa tillgängliga teknologi.
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(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.
(e) Rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna.
(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.
(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.
(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning.
(i) Internationell utveckling och insatser 
som gjorts för att uppnå de långsiktiga 
målen i Parisavtalet och det slutliga målet 
i Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.
(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC.

Or. en

Ändringsförslag 260
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den beakta följande:

3. Vid bedömning av alternativ för, 
eller överlämning av ett 
lagstiftningsförslag om en utvecklingsbana 
i enlighet med punkt 1 ska kommissionen 
beakta följande:

Or. en
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Ändringsförslag 261
Jens Geier, Nicolás González Casares

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den beakta följande:

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 
och ett ramverk som möjliggör denna 
utvecklingsplan, ska den beakta följande:

Or. en

Ändringsförslag 262
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den beakta följande:

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den beakta följande, utifrån deras vikt:

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den beakta följande:

3. När kommissionen fastställer 
alternativen för en vägledande 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den beakta följande:

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den beakta följande:

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den ta hänsyn till följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 265
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 
ska den beakta följande:

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana, ska följande beaktas:

Or. en

Ändringsförslag 266
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
ekonomisk effektivitet.

(a) Behovet av att säkerställa en 
rättvis och socialt jämlik omställning.

Or. es
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Ändringsförslag 267
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

(a) Kostnadseffektivitet och ekonomisk 
effektivitet, med full hänsyn tagen till 
kostnader för uteblivna åtgärder och 
försenade klimatåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 268
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Behovet av att säkerställa 
samstämmighet med unionens parallella 
policymål.

Or. en

Ändringsförslag 269
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

(a) Utsläppsminskning, 
kostnadseffektivitet och energieffektivitet.

Or. en
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Ändringsförslag 270
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

(a) Miljöeffekter och sociala 
förmåner.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) De sociala, ekonomiska och 
miljömässiga kostnaderna om inga eller 
otillräckliga åtgärder skulle vidtas.

Or. en

Ändringsförslag 272
Jens Geier, Nicolás González Casares

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Samspel med annan 
unionslagstiftning såsom miljölag.

Or. en



AM\1206925SV.docx 151/180 PE653.722v01-00

SV

Ändringsförslag 273
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Unionens koldioxidbudget 
(kumulativa sammanlagda utsläpp).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Behovet av att minimera 
användningen av fossila resurser.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Uppnåendet av FN:s mål för 
hållbar utveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 276
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Fördelarna med aktivt skogsbruk 
och beskogning. 

Or. en

Ändringsförslag 277
Jens Geier, Nicolás González Casares

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Smart sektorsintegration

Or. en

Ändringsförslag 278
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 280
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.

(b) Rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 281
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Stöd för industrier som tillverkar 
rena och konkurrenskraftiga produkter, 
samtidigt som koldioxidläckage undviks.

Or. en

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

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Slutproduktens koldioxidavtryck 
och konsumtion i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 283
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Sociala effekter.

Or. en

Ändringsförslag 284
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.

Or. es

Ändringsförslag 285
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Bästa tillgängliga teknologi, 
samtidigt som hänsyn tas till principerna 
om teknikneutralitet och suveräniteten 
över den nationella energimixen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Bästa tillgängliga teknologi, 
samtidigt som hänsyn tas till begreppet 
teknikneutralitet och behovet av forskning 
i eller investeringar för att låta ny, 
lovande teknik mogna, genom att undvika 
alla eventuella inlåsningseffekter.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Bästa tillgängliga tekniker, deras 
nuvarande inbrytning på marknaden och 
villkor för deras fortsatta användning.

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Bästa tillgängliga tekniker och 
utsikterna för banbrytande innovationer.

Or. en

Ändringsförslag 289
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Bästa tillgängliga och hållbara 
teknologi och behovet av att fasa ut fossila 
bränslen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Bästa tillgängliga teknologi på ett 
teknikneutralt sätt.

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Förutsägbarhet för de europeiska 
ekonomiska sektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 292
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Råvarors överkomlighet.

Or. en

Ändringsförslag 293
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

(d) Principen om energieffektiviteten 
först, energibesparingar, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.
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Or. en

Ändringsförslag 294
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

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

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser, minskning av 
energifattigdomen och 
försörjningstrygghet.

Or. en

Ändringsförslag 296
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag



AM\1206925SV.docx 159/180 PE653.722v01-00

SV

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet och 
minskning av energifattigdomen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser, medborgarnas rätt till energi 
och försörjningstrygghet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet, 
inkluderat alla koldioxidsnåla 
teknologier.

Or. en

Ändringsförslag 299
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet, 
inkluderat alla koldioxidsnåla 
teknologier.

Or. en

Ändringsförslag 300
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Behovet av att fasa ut 
användningen av alla fossila bränslen 
inom en tidsram som är förenlig med 
målet att begränsa temperaturökningen 
till 1,5 °C över förindustriell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 301
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Behovet av att minska beroendet 
av fossila bränslen och öka användning 
av fossilfria energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 302
András Gyürk, Edina Tóth
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Gasteknik måste erkännas som en 
viktig brobyggande teknik och få spela en 
stor roll i övergången till en 
koldioxidneutral ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 303
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Rättvis fördelning av bördan och 
potentiell bekämpning av växthusgaser 
i varje ekonomisk sektor.

Or. en

Ändringsförslag 304
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Kapaciteten för att genomföra 
teknik baserad på grön energi.

Or. en
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Ändringsförslag 305
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Allmänhetens kontroll och ägande 
av energisektorn.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Effektivt skydd av 
koldioxidläckage för den europeiska 
ekonomin och de handelspolitiska 
verktygens roll.

Or. en

Ändringsförslag 307
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Potentialen i hållbar 
skogsförvaltning och beskogning.

Or. en
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Ändringsförslag 308
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) Bidrag och potential från 
kärnkraft till koldioxidneutral 
elproduktion i medlemsstater, 
i förekommande fall.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) Tillgänglighet och kostnad för 
klimatneutrala råvaror och energi, liksom 
nödvändig infrastruktur.

Or. en

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

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

(dd) Resurseffektivitet, ekonomisk 
tillgänglighet hos råvaror och 
försörjningstrygghet av viktiga råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 311
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led de (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(de) Behovet av att minimera 
användningen av fossila resurser.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led df (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(df) Behovet av att främja 
användningen av förnybara produkter 
och cirkulär ekonomi i alla sektorer, och 
att öka substitutionseffekter.

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led dg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dg) Bedömning av energifattigdom för 
varje medlemsstat inkluderat en 
bedömning av medlemsstatens 
tillförlitlighet vad gäller 
energiförsörjning.

Or. en

Ändringsförslag 314
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna.

(e) Internationell utveckling och 
insatser som gjorts för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och det 
slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

Or. es

Ändringsförslag 315
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna.

(e) De olika ekonomiska eller sociala 
omständigheterna i medlemsstaterna, de 
olika utgångspunkterna för varje 
medlemsstat, de olika primära 
förorenande industrierna i varje 
medlemsstat, skillnader i storlek, avlägsen 
belägenhet eller ökaraktär och solidaritet 
och sammanhållning mellan och inom 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna.

(e) Rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna, liksom 
medlemsstaternas olika utgångspunkter.

Or. en

Ändringsförslag 317
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna.

(e) Solidaritet och samarbete mellan 
och inom medlemsstaterna.

Or. en



AM\1206925SV.docx 167/180 PE653.722v01-00

SV

Ändringsförslag 318
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) En strategi för 
anpassningsåtgärder i olika sektorer, 
genom att minska länders sårbarhet för 
negativa effekter av klimatförändring och 
dra nytta av eventuella positiva effekter 
som kan uppstå.

Or. en

Ändringsförslag 319
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Medlemsstaternas suveränitet 
i scenarier för uppnående av 
klimatmålen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Medlemsstaternas olika nationella 
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omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 321
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.

(f) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

Or. es

Ändringsförslag 322
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöintegritet och framsteg över tiden, 
i enlighet med artikel 4.3 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 323
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 

(f) Behovet av att säkerställa snabb 
miljöeffektivitet och framsteg, särskilt 
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över tiden. under åren mellan 2020-2030.

Or. en

Ändringsförslag 324
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Kapacitet till förnyande och 
ekologisk balans.

Or. en

Ändringsförslag 325
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Stödja medlemsstater genom 
offentliga investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 326
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Bästa tillgängliga teknologi.

Or. es
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Ändringsförslag 327
Martin Hojsík

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter, med hänsyn till 
behovet av att förhindra investeringar 
som skulle hindra utvecklingen och 
genomförandet av koldioxidsnåla 
alternativ och behovet av att förhindra 
inlåsningar i tillgångar som är oförenliga 
med långsiktiga klimatmål, med 
beaktande av deras livstid.

Or. en

Ändringsförslag 328
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter, med full hänsyn 
tagen till behovet av att undvika strandade 
tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 329
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Hållbara investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Investeringscykler, 
investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Behovet av förutsägbarhet och 
stabila regler för framtidssäkra 
investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 332
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Behovet av förutsägbarhet och 
stabila regler för framtidssäkra 
investeringar.

Or. en

Motivering

Klimatneutralitetsmålet kan bäst stödjas av en stabil politisk ram som säkerställer 
förutsägbarhet och positiv investeringsmiljö som möjliggör en smidig och kostnadseffektiv 
omställning mot klimatneutralitet. Detta är för att säkerställa industrins åtagande i fråga om 
2050-målet.

Ändringsförslag 333
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Behovet av att säkerställa en 
rättvis och socialt jämlik omställning.

(h) Kostnadseffektivitet och 
ekonomisk effektivitet.

Or. es

Ändringsförslag 334
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning.

(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning, för alla 
personer i alla medlemsstater oavsett 
deras utgångspunkter, skillnaderna 
i deras primära förorenande industrier, 
storlek, avlägsen belägenhet eller 
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ökaraktär. Detta måste inkludera 
bedömningar som tar hänsyn till 
anställningsbehov, inkluderat utbildning 
och utbildningskrav, utveckling av 
ekonomin och fastställandet av en rättvis 
och jämlik omställning.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning.

(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning, inkluderat 
den potentiella sociala effekten av 
framtida åtgärder.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning.

(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning för alla 
delar av samhället som inte lämnar någon 
utanför.
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Or. en

Ändringsförslag 337
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning.

(h) Behovet av att säkerställa en rättvis, 
inkluderande och socialt jämlik 
omställning inom alla sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 338
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Internationell utveckling och 
insatser som gjorts för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och det 
slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

(i) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Internationell utveckling och 
insatser som gjorts för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och det 
slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

(i) Internationell utveckling och 
insatser som gjorts och framsteg på global 
nivå för att uppnå de långsiktiga målen 
i Parisavtalet och det slutliga målet i 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar, stadgan om de 
grundläggande rättigheterna och 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Internationell utveckling och 
insatser som gjorts för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och det 
slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

(i) Internationell utveckling och 
globala insatser som gjorts av tredje 
länder för att uppnå de långsiktiga 
klimatmålen i Parisavtalet och det slutliga 
målet i Förenta nationernas ramkonvention 
om klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(ia) Förebyggande av 
koldioxidläckage, särskilt i 
energiintensiva industrier som 
konkurrerar på global nivå.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) De sektorsspecifika färdplanerna 
för klimatneutralitet enligt artikel 2a.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC.

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC och IPBES.

Or. en

Ändringsförslag 344
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC.

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från EPCC och IPCC.

Or. en

Ändringsförslag 345
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Bästa tillgängliga och mest 
aktuella vetenskapliga bevis, däribland de 
senaste rapporterna från IPCC.

(j) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

Or. es

Ändringsförslag 346
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Dan Nica

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Formuleringen och 
genomförandet av all EU och nationell 
klimatlagstiftning bör involvera 
arbetsmarknadens parter och andra 
relevanta intressenter i civilsamhället för 
att säkerställa att koldioxidneutraliteten 
uppnås på ett rättvist, inkluderande och 
socialt hållbart sätt.
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Or. en

Ändringsförslag 347
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) EU:s tak på nationella lån på 3 % 
av BNP som fastställs i stabilitets- och 
tillväxtpakten, och även det strukturella 
underskottet på noll som anges i den 
finanspolitiska pakten. Miljö- och sociala 
offentliga investeringar bör vara 
uteslutna från denna 3-procentsregel.

Or. en

Ändringsförslag 348
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Behovet av att säkerställa 
miljömässig hållbarhet, inkluderat 
behovet av att hantera krisen i den 
biologiska mångfalden och skydda och 
återställa naturliga kolsänkor.

Or. en

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

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Coronapandemins ekonomiska 
effekt på Europas ekonomiska situation 
(eller globala ekonomiska avbrott, såsom 
covid-19).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Säkerställa stabila, långsiktiga och 
klimateffektiva naturliga sänkor över 
tiden.

Or. en

Ändringsförslag 351
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Behovet av att fasa ut fossila 
bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 352
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) Det ömsesidiga sambandet och 
avvägningar mellan unionsåtgärder för 
anpassning och begränsning.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) Effekten av brexit på unionens 
allmänna förmåga att minska utsläpp av 
växthusgaser.

Or. en


