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Amendement 354
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) weerbaarheid tegen 
klimaatverandering en andere 
noodsituaties op gezondheidsgebied;

Or. en

Amendement 355
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j quater) verenigbaarheid met de 
nationale territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie;

Or. en

Amendement 356
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j quater) de noodzaak om kwetsbare 
burgers te beschermen.

Or. en



PE653.723v01-00 4/89 AM\1206926NL.docx

NL

Amendement 357
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter j quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j quinquies) de preventie van mogelijke 
koolstoflekkage;

Or. en

Amendement 358
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter j sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j sexies) de sociale, economische en 
ecologische kosten van niet-handelen en 
onvoldoende handelen;

Or. en

Amendement 359
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter j septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j septies) de rol van substitutie-
effecten en bevordering van circulariteit 
in alle sectoren;

Or. en
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Amendement 360
Sandra Pereira

voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De koolstofmarkt heeft negatieve en 
perverse gevolgen gehad. Het idee om de 
natuur te gelde te maken en handel te 
drijven in het recht om te vervuilen moet 
worden verworpen en worden vervangen 
door een normatieve aanpak op basis van 
een specifieke, door de VN vastgestelde en 
gecontroleerde oplossing.

Or. en

Amendement 361
András Gyürk, Edina Tóth

voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Ter versterking van het 
faciliterend kader staat de financiële 
steun van de EU in verhouding 
tot de uitdagingen met betrekking tot het 
bereiken van klimaatneutraliteit. Daartoe 
wordt de financiële steun van de 
EU verhoogd, onder meer door het 
moderniseringsfonds in omvang te 
vergroten om de transitie naar 
klimaatneutraliteit te vergemakkelijken 
door bij te dragen tot de modernisering 
van energiesystemen en een verbetering 
van de energie-efficiëntie.

Or. en

Amendement 362
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Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
EU-stappenplan en sectorale 

stappenplannen
1. Uiterlijk op 30 juni 2021 en vervolgens 
om de vijf jaar stelt de Commissie, na 
uitgebreid overleg met het Europees 
Parlement, de lidstaten, het grote publiek 
en andere belanghebbenden, een EU-
stappenplan voor de vermindering van 
broeikasgasemissies en de verbetering van 
verwijderingen per put in alle sectoren 
vast, in overeenstemming met het in 
artikel 2, lid 3, bedoelde 
klimaatstreefcijfer van de Unie voor 2030 
en de in artikel 2, lid 1, vastgelegde 
doelstelling van broeikasgasneutraliteit.
2. Het in lid 1 bedoelde EU-stappenplan 
heeft betrekking op de vermindering van 
broeikasgasemissies en de verbetering van 
verwijderingen per put in individuele 
sectoren, waaronder:
a) elektriciteit;
b) industrie;
c) vervoer;
d) verwarming en koeling;
e) gebouwen (residentiële en tertiaire);
f) landbouw;
g) afval;
h) landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw (LULUCF).
3. Bij de vaststelling van het in lid 1 
bedoelde EU-stappenplan houdt de 
Commissie rekening met het 
overeenkomstig artikel 3 vastgestelde 
traject, met inbegrip van de in artikel 3, 
lid 3, vermelde elementen.
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Or. en

Amendement 363
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De betrokken instellingen van de 
Unie en de lidstaten zorgen zoals 
uiteengezet in artikel 2 voor voortdurende 
vooruitgang bij het vergroten van het 
vermogen tot aanpassing, het vergroten 
van de onderzoeks- en adviescapaciteit, 
het versterken van de veerkracht en het 
verminderen van de kwetsbaarheid voor 
klimaatverandering, en het bevorderen van 
een rechtvaardige transitie 
overeenkomstig artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs.

Or. en

Amendement 364
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De betrokken instellingen van de 
Unie en de lidstaten leven de 
doelstellingen inzake aanpassing aan de 
klimaatverandering op nationaal en EU-
niveau na en zorgen voor voortdurende 
vooruitgang bij het vergroten van het 
vermogen tot aanpassing, het versterken 
van de veerkracht en het verminderen van 
de kwetsbaarheid voor klimaatverandering, 
overeenkomstig artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs.
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Or. en

Amendement 365
Sira Rego

voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De betrokken instellingen van de 
Unie en de lidstaten zorgen voor 
voortdurende vooruitgang bij het vergroten 
van het vermogen tot aanpassing, het 
versterken van de veerkracht en het 
verminderen van de kwetsbaarheid voor 
klimaatverandering, overeenkomstig 
artikel 7 van de Overeenkomst van Parijs 
en hiërarchisch ondergeschikt aan het 
streven naar klimaatneutraliteit en meer 
bepaald de vermindering van emissies aan 
de bron.

Or. es

Amendement 366
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 367
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie stelt specifieke 
indicatoren vast om de vooruitgang op het 
gebied van aanpassing te meten.

Or. en

Motivering

Aanpassing is een belangrijke "pijler" van het klimaatbeleid maar de daarbij geboekte 
vooruitgang in de verschillende EU-lidstaten valt onmogelijk te vergelijken bij gebrek aan 
uniforme normen of indicatoren die kunnen worden gebruikt om die vooruitgang te meten. 
Daardoor kan het meten van de vooruitgang inzake aanpassing voor de EU-instellingen een 
subjectieve kwestie worden.

Daarom en met het oog op duidelijkheid en zekerheid moeten de EU-instellingen duidelijke 
indicatoren voor het meten van de vooruitgang inzake aanpassing invoeren die voor alle 
lidstaten begrijpelijk en uniform toepasselijk zijn.

Amendement 368
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten ontwikkelen 
aanpassingsstrategieën en -plannen en 
voeren deze uit, met inbegrip van brede 
kaders voor risicobeheer, op basis van 
robuuste referentiescenario’s met 
betrekking tot klimaat en kwetsbaarheid, 
en voortgangsbeoordelingen. De 
Commissie ondersteunt de lidstaten bij het 
ontwikkelen van deze strategieën en 
plannen door in de hele EU gegevens over 
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toekomstige klimaateffecten te verzamelen 
en te verstrekken, met inbegrip van 
studies inzake de sociale aspecten van 
energiearmoede.

Or. en

Amendement 369
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten ontwikkelen 
aanpassingsstrategieën en -plannen en 
voeren deze uit, met inbegrip van brede 
kaders voor risicobeheer, op basis van 
robuuste referentiescenario’s met 
betrekking tot klimaat en kwetsbaarheid, 
en voortgangsbeoordelingen. Deze 
strategieën en plannen omvatten 
maatregelen die stroken met de 
doelstellingen inzake aanpassing aan de 
klimaatverandering op nationaal en EU-
niveau.

Or. en

Amendement 370
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, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten ontwikkelen 
aanpassingsstrategieën en -plannen en 
voeren deze uit, met inbegrip van brede 

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

en klimaatplannen, met inbegrip van 
brede kaders voor risicobeheer, op basis 
van robuuste referentiescenario’s met 
betrekking tot klimaat en kwetsbaarheid, 
en voortgangsbeoordelingen.

Or. en

Amendement 371
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze aanpassingsstrategieën en -
plannen bevatten wettelijke verplichtingen 
voor de EU en haar lidstaten om met 
behulp van alle mogelijke instrumenten, 
waaronder openbare en particuliere 
financiering, de nodige financiering te 
waarborgen om uiterlijk in 2050 een 
rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie tot stand te 
brengen.

Or. en

Amendement 372
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5 Beoordeling van de vooruitgang 
en maatregelen met het oog op een 
rationeel milieubeleid

Or. en
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Amendement 373
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij een aanpassing van Verordening (EU) 
2018/1999, waarvoor eerst een aanpassing 
van de conclusies van de Europese Raad 
nodig is, worden ook de daarin vervatte 
beoordelings- en rapportagemechanismen 
opnieuw vastgesteld. Overeenkomstig 
artikel 1 en artikel 2, lid 1, moet het 
nieuwe kader gebaseerd zijn op de 
beginselen van een rationeel milieubeleid.

Or. en

Amendement 374
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 375
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 376
Sira Rego

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 377
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Uiterlijk op 31 oktober 2028, en 
vervolgens om de vijf jaar, beoordeelt de 
Commissie, samen met de in artikel 29, lid 
5, van Verordening (EU) 2018/1999 
bedoelde beoordeling:

Or. en
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Amendement 378
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de collectieve vooruitgang van de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, zoals 
uitgedrukt in het in artikel 3, lid 1, 
bedoelde traject;

Schrappen

Or. en

Amendement 379
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de collectieve vooruitgang van de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt 
in het in artikel 3, lid 1, bedoelde traject;

a) de vooruitgang van elke lidstaat 
afzonderlijk en de collectieve vooruitgang 
van alle lidstaten bij de verwezenlijking 
van de in artikel 2, lid 1, bedoelde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
zoals uitgedrukt in het volgens artikel 3, 
lid 1, vast te stellen traject, en de in artikel 
2, lid 3, bedoelde tussentijdse doelstelling; 
indien het traject niet beschikbaar is, 
wordt de beoordeling uitgevoerd op basis 
van de in artikel 3, lid 3, genoemde 
criteria en de klimaatdoelstelling voor 
2030;

Or. en

Amendement 380
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
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Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de collectieve vooruitgang van de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt 
in het in artikel 3, lid 1, bedoelde traject;

a) de collectieve en individuele 
vooruitgang van de Unie en alle lidstaten 
bij de verwezenlijking van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt in het 
in artikel 3 bedoelde traject en de 
bijbehorende criteria;

Or. en

Amendement 381
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de collectieve vooruitgang van de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, zoals 
uitgedrukt in het in artikel 3, lid 1, 
bedoelde traject;

a) de collectieve vooruitgang van alle 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2, lid 1, bedoelde 
klimaatdoelstelling van de Unie;

Or. en

Amendement 382
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de vooruitgang bij het volgen van 
de in artikel 3 bis, lid 1, bedoelde sectorale 
stappenplannen;

Or. en

Amendement 383
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de collectieve vooruitgang van alle 
lidstaten op het gebied van aanpassing, 
als bedoeld in artikel 4.

Schrappen

Or. en

Amendement 384
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de collectieve vooruitgang van alle 
lidstaten op het gebied van aanpassing, als 
bedoeld in artikel 4.

b) de vooruitgang van elke lidstaat en 
de collectieve vooruitgang van alle 
lidstaten op het gebied van aanpassing, als 
bedoeld in artikel 4.

Or. en

Amendement 385
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
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Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de collectieve vooruitgang van alle 
lidstaten op het gebied van aanpassing, als 
bedoeld in artikel 4.

b) de collectieve en individuele 
vooruitgang van de Unie en alle lidstaten 
op het gebied van aanpassing, als bedoeld 
in artikel 4.

Or. en

Amendement 386
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de collectieve vooruitgang van alle 
lidstaten op het gebied van aanpassing, als 
bedoeld in artikel 4.

b) de collectieve vooruitgang van alle 
lidstaten op het gebied van aanpassing, 
overeenkomstig specifieke indicatoren als 
bedoeld in artikel 4.

Or. en

Amendement 387
Seán Kelly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de mate waarin de vooruitgang bij 
de verwezenlijking van de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit strookt met de 
in artikel 3, lid 3, genoemde 
overwegingen;

Or. en
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Amendement 388
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de collectieve vooruitgang van alle 
lidstaten bij de verwezenlijking van 
specifieke verwijderingsdoelstellingen als 
bedoeld in artikel 2, lid 4;

Or. en

Amendement 389
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de collectieve en individuele 
vooruitgang van de Unie en alle lidstaten 
op het gebied van rechtvaardige 
transitiestrategieën;

Or. en

Amendement 390
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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b bis) de collectieve vooruitgang op 
mondiaal niveau bij de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 391
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de gezamenlijke vooruitgang van 
alle lidstaten bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het industriebeleid van 
de EU, en met name de doelstelling om 
het aandeel van de industriële 
waardecreatie in de totale waardecreatie 
van de EU te verhogen;

Or. en

Amendement 392
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de collectieve en individuele 
vooruitgang van de Unie en alle lidstaten 
bij de bestrijding van energiearmoede;

Or. en



PE653.723v01-00 20/89 AM\1206926NL.docx

NL

Amendement 393
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) de maatregelen die alle 
lidstaten hebben genomen om de 
doelstellingen inzake klimaatneutraliteit 
en aanpassing aan de klimaatverandering 
te verwezenlijken, ook met betrekking tot 
de gevolgen voor de samenleving en de 
economie en inzake de in artikel 3 
genoemde criteria, om ervoor te zorgen 
dat geen enkel deel van de samenleving en 
de economie tijdens de transitie aan zijn 
lot is overgelaten;

Or. en

Amendement 394
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van de onder a) bedoelde 
beoordeling beoordeelt de Commissie de 
vooruitgang bij het terugdringen van de 
uitstoot van broeikasgassen op basis van 
het in artikel 3, leden 1 en 2, bedoelde 
traject van de Unie.

Or. en
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Amendement 395
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 396
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie brengt aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over die 
beoordeling in het kader van het verslag 
over de stand van de energie-unie dat 
overeenkomstig artikel 35 van Verordening 
(EU) 2018/1999 in het betreffende 
kalenderjaar is opgesteld.

Or. en

Amendement 397
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Compromisamendement ter vervanging van de amendementen: nvt
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voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 398
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) de overeenstemming van de 
maatregelen van de Unie met de in artikel 
2, lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt in het 
in artikel 3, lid 1, bedoelde traject;
b) de toereikendheid van de maatregelen 
van de Unie om ervoor te zorgen dat 
vooruitgang wordt geboekt op het gebied 
van de aanpassing aan de 
klimaatverandering als bedoeld in artikel 
4.

Or. en

Amendement 399
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie
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voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 400
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 401
Sira Rego

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 402
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Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Uiterlijk op 31 oktober 2028, en 
vervolgens om de vijf jaar, beoordeelt de 
Commissie:

Or. en

Amendement 403
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de overeenstemming van de 
maatregelen en het beleid van de Unie, met 
inbegrip van sectorale wetgeving, met het 
in artikel 3, leden 1 en 2, bedoelde traject 
en de in artikel 2, lid 1, bedoelde 
klimaatdoelstelling van de Unie;

Or. en

Amendement 404
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de overeenstemming van de 
maatregelen van de Unie met de in artikel 
2, lid 1, bedoelde doelstelling inzake 

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

klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt in het 
in artikel 3, lid 1, bedoelde indicatieve 
traject, en met de mondiale ontwikkeling 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 405
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 406
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de toereikendheid van de 
maatregelen van de Unie om ervoor te 
zorgen dat vooruitgang wordt geboekt op 
het gebied van de aanpassing aan de 
klimaatverandering, overeenkomstig 
specifieke indicatoren als bedoeld in 
artikel 4.

Or. en
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Amendement 407
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de toereikendheid van de 
maatregelen van de Unie om ervoor te 
zorgen dat het aandeel van verwijderingen 
geleidelijk aan toeneemt, overeenkomstig 
specifieke indicatoren als bedoeld in 
artikel 2, lid 4.

Or. en

Amendement 408
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, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 409
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de toereikendheid van de 
maatregelen van de Unie om ervoor te 
zorgen dat vooruitgang wordt geboekt op 
het gebied van rechtvaardige transitie;

Or. en

Amendement 410
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 411
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) de maatregelen van de 
Europese Unie om de doelstellingen 
inzake klimaatneutraliteit en aanpassing 
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aan de klimaatverandering te 
verwezenlijken, ook met betrekking tot 
hun gevolgen voor de samenleving en de 
economie en inzake de in artikel 3 
genoemde criteria, om ervoor te zorgen 
dat geen enkel deel van de samenleving en 
de economie tijdens de transitie aan zijn 
lot is overgelaten.

Or. en

Amendement 412
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 413
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 414
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 415
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 416
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 417
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie beoordeelt alle 
ontwerpmaatregelen of 
ontwerpwetgevingsvoorstellen van de 
Unie, vooraleer zij vastgesteld worden, op 
hun overeenstemming met de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt in het 
in artikel 3, lid 1, bedoelde traject zodra dit 
is vastgesteld, neemt deze analyse op in 
een eventuele effectbeoordeling bij deze 
maatregelen of voorstellen, en maakt het 
resultaat van die beoordeling op het 
moment van de vaststelling openbaar. Met 
behulp van die klimaattoets zorgt de 
Commissie ervoor dat alle maatregelen en 
wetgevingsvoorstellen overeenstemmen 
met of niet strijdig zijn met de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit.

Or. en
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Amendement 418
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie beoordeelt eventuele 
ontwerpmaatregelen, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot eventuele 
wetgevings- en begrotingsvoorstellen, 
vooraleer zij vastgesteld worden, in het 
licht van het in artikel 3, leden 1 en 2, 
bedoelde traject en de in artikel 2, lid 1, 
bedoelde klimaatdoelstelling van de Unie, 
neemt deze analyse op in een eventuele 
effectbeoordeling bij deze maatregelen of 
voorstellen, en maakt die beoordeling en 
de resultaten ervan op het moment van de 
vaststelling openbaar.

Or. en

Amendement 419
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 420
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de Commissie 
overeenkomstig artikel 108 VWEU een 
door een lidstaat ingediend verzoek om 
staatssteun goedkeurt, neemt zij in haar 
besluit bepalingen op dat de begunstigden 
moeten aantonen dat hun bedrijfsmodel 
overeenstemt met de in artikel 2, leden 1 
en 3, bedoelde doelstellingen.

Or. en

Amendement 421
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Indien de Commissie 
overeenkomstig artikel 207 VWEU 
aanbevelingen doet aan de Raad om haar 
te machtigen handelsbesprekingen te 
openen, neemt zij daarin bepalingen op 
om van de Overeenkomst van Parijs een 
essentieel onderdeel te maken van alle 
toekomstige handels- en 
investeringsovereenkomsten. Alvorens ze 
af te sluiten toont de Commissie aan dat 
de overeenkomst met derde partijen niet 
in strijd is met de in artikel 2, leden 1 en 
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3, bedoelde doelstellingen.

Or. en

Amendement 422
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6 Verslag over nationale 
maatregelen

Or. en

Amendement 423
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Met ingang van 31 oktober 2031 en op zo 
nodig te bepalen gezette tijden verzamelt 
de Commissie:

Or. en

Amendement 424
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 425
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 426
Sira Rego

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 427
Sira Rego

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 428
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Uiterlijk op 31 oktober 2028, en 
vervolgens om de vijf jaar, beoordeelt de 
Commissie:

Or. en

Amendement 429
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de nationale maatregelen die, op 
basis van de nationale energie- en 
klimaatplannen of de tweejaarlijkse 
voortgangsverslagen die zijn ingediend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2018/1999, als relevant zijn aangemerkt 
voor de verwezenlijking van de 
aanpassing aan de klimaatverandering of 
een nieuw mechanisme voor de 
beoordeling van nationale 
maatregelen dat bij een aanpassing van 
Verordening (EU) 2018/1999 is 
vastgesteld. Indien nieuwe richtsnoeren 
van de Europese Raad uitblijven, blijft 
Verordening (EU) 2018/1999 ongewijzigd 
van kracht;

Or. en
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Amendement 430
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 431
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

klimaatdoelstelling van de Unie, stroken 
met die doelstelling;

Or. en

Amendement 432
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 433
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 434
Markus Pieper, Eva Maydell, 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, Ivan Štefanec

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 435
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 436
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

maatregelen inzake decarbonisatie, 
klimaatactie en rechtvaardige transitie om 
ervoor te zorgen dat vooruitgang wordt 
geboekt op het gebied van de aanpassing 
aan de klimaatverandering als bedoeld in 
artikel 4.

Or. en

Amendement 437
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 438
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 439
Sira Rego

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de individuele vooruitgang van de 
afzonderlijke lidstaten bij de 
verwezenlijking van de in artikel 2, lid 1, 
bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt in het 
in artikel 3, lid 1, bedoelde traject;

Or. es

Amendement 440
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de toereikendheid van de relevante 
nationale maatregelen om ervoor te 
zorgen dat het aandeel van verwijderingen 
geleidelijk aan toeneemt, overeenkomstig 
specifieke indicatoren als bedoeld in 
artikel 2, lid 4.

Or. en

Amendement 441
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de overeenstemming van de 
nationale investeringsmaatregelen met 
Verordening (EU) 2020/… 
[taxonomieverordening];
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Or. en

Motivering

De verwijzing naar de tussen de drie EU-instellingen en de fracties overeengekomen EU-
taxonomie voor duurzame financiering vergemakkelijkt de onderlinge afstemming tussen 
beleid en uitgaven uit de EU-begroting, onder meer op het gebied van klimaat. De EU-
taxonomie voorziet in een basisreferentiekader en minimumnormen om te beoordelen of 
investeringen duurzaam zijn. Nationale investeringsmaatregelen mogen geen activiteiten 
ondersteunen die in strijd zijn met de klimaat- of milieudoelstellingen van de Green Deal.

Amendement 442
Markus Pieper, Eva Maydell, 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, Ivan Štefanec

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 443
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de toereikendheid van de nationale 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
vooruitgang wordt geboekt op het gebied 
van rechtvaardige transitie;

Or. en
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Amendement 444
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de effecten van het klimaatbeleid 
op de industriële waardecreatie en met 
name op de doelstelling om het aandeel 
van de industriële waardecreatie in de 
totale waardecreatie te verhogen, teneinde 
een concurrerender en veerkrachtiger 
economie tot stand te brengen.

Or. en

Amendement 445
Sira Rego

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de individuele vooruitgang van de 
afzonderlijke lidstaten op het gebied van 
de aanpassing aan de klimaatverandering 
als bedoeld in artikel 4.

Or. es

Amendement 446
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

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

Or. en

Amendement 447
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 448
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie brengt aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over die 
beoordeling in het kader van het verslag 
over de stand van de energie-unie dat 
overeenkomstig artikel 35 van Verordening 
(EU) 2018/1999 in het betreffende 
kalenderjaar is opgesteld.

Or. en
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Amendement 449
Martin Hojsík, Katalin Cseh

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk op 30 juni 2021 stellen de 
lidstaten nationale strategieën op voor de 
geleidelijke afschaffing van steun voor 
fossiele brandstoffen, met inbegrip van 
indirecte subsidies, een 
capaciteitsmechanisme en de loskoppeling 
van de bestrijding van energiearmoede en 
subsidies voor fossiele brandstoffen;

Or. en

Motivering

Verschillende lidstaten zijn begonnen met het uitstippelen van nationale plannen voor de 
geleidelijke afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen. Als we fossiele brandstoffen 
geleidelijk willen afschaffen, moeten we alle vormen van subsidies en steunmechanismen voor 
fossiele energiebronnen, met inbegrip van indirecte vormen, tegen het licht houden en andere 
lidstaten ertoe aansporen nationale strategieën uit te werken om daar een eind aan te maken. 
Deze complexe aangelegenheid moet stoelen op analyses, gegevens en een richtinggevend 
kader.

Amendement 450
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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verzekeren, kan zij aanbevelingen aan die 
lidstaat doen. De Commissie maakt 
dergelijke aanbevelingen openbaar.

Or. en

Amendement 451
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Indien de Commissie, met 
inachtneming van de overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, beoordeelde collectieve 
vooruitgang, vaststelt dat de maatregelen 
van een lidstaat niet in overeenstemming 
zijn met die doelstelling, zoals uitgedrukt 
in het in artikel 3, lid 1, bedoelde traject, of 
ontoereikend zijn om de in artikel 4 
bedoelde vooruitgang op het gebied van 
aanpassing aan de klimaatverandering te 
verzekeren, doet zij de lidstaten 
aanbevelingen op basis van het advies van 
wetenschappelijke organen als de IPCC 
en de EPCC en verleent zij voorts bijstand 
bij de uitvoering van dergelijke 
maatregelen. De Commissie maakt 
dergelijke aanbevelingen openbaar.

Or. en

Amendement 452
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de Commissie, met 
inachtneming van de overeenkomstig 

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

artikel 5, lid 1, beoordeelde vooruitgang 
van elke lidstaat afzonderlijk en 
collectieve vooruitgang, vaststelt dat de 
maatregelen van een lidstaat niet in 
overeenstemming zijn met de 
Uniedoelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt in het 
in artikel 3, lid 1, bedoelde traject, of 
ontoereikend zijn om de in artikel 4 
bedoelde vooruitgang op het gebied van 
aanpassing aan de klimaatverandering te 
verzekeren, doet zij aanbevelingen aan die 
lidstaat. De Commissie maakt dergelijke 
vooruitgang en aanbevelingen openbaar.

Or. en

Amendement 453
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 454
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 455
Marian-Jean Marinescu

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 456
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 457
Sira Rego

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de Commissie, met 
inachtneming van de overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, beoordeelde collectieve 
vooruitgang, vaststelt dat de maatregelen 
van een lidstaat niet in overeenstemming 

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

lidstaat niet in overeenstemming zijn met 
die doelstelling, zoals uitgedrukt in het in 
artikel 3, lid 1, bedoelde traject, of 
ontoereikend zijn om de in artikel 4 
bedoelde vooruitgang op het gebied van 
aanpassing aan de klimaatverandering te 
verzekeren, kan zij aanbevelingen aan die 
lidstaat doen. De Commissie maakt 
dergelijke aanbevelingen openbaar.

Or. es

Amendement 458
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 459
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien overeenkomstig lid 2 een 
aanbeveling wordt uitgebracht, zijn de 
volgende beginselen van toepassing:

Schrappen

a) de betrokken lidstaat houdt terdege 
rekening met de aanbeveling in een geest 
van solidariteit tussen de lidstaten en de 
Unie en tussen de lidstaten onderling;
b) de betreffende lidstaat zet in het eerste 
overeenkomstig artikel 17 van 
Verordening (EU) 2018/1999 ingediende 
voortgangsverslag, dat is opgesteld in het 
jaar volgend op het jaar dat de 
aanbeveling werd gedaan, uiteen hoe hij 
terdege rekening heeft gehouden met de 
aanbeveling. Een lidstaat die besluit geen 
gevolg te geven aan een aanbeveling of 
een aanzienlijk deel daarvan, moet dit aan 
de Commissie motiveren;
c) de aanbevelingen moeten 
complementair zijn met de meest recente 
landspecifieke aanbevelingen die zijn 
gedaan in het kader van het Europees 
Semester.

Or. en

Amendement 460
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de betrokken lidstaat houdt terdege 
rekening met de aanbeveling in een geest 
van solidariteit tussen de lidstaten en de 
Unie en tussen de lidstaten onderling;

a) de betrokken lidstaat deelt de 
Commissie uiterlijk zes maanden na 
vaststelling van de aanbeveling de 
maatregelen mee die de lidstaat van plan 
is te nemen om terdege rekening te houden 
met de aanbeveling in een geest van 
solidariteit tussen de lidstaten en de Unie 
en tussen de lidstaten onderling;
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Or. en

Amendement 461
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de betrokken lidstaat houdt terdege 
rekening met de aanbeveling in een geest 
van solidariteit tussen de lidstaten en de 
Unie en tussen de lidstaten onderling;

a) de betrokken lidstaat deelt de 
Commissie de maatregelen mee die de 
lidstaat van plan is te nemen om terdege 
rekening te houden met de aanbeveling in 
een geest van solidariteit tussen de 
lidstaten en de Unie en tussen de lidstaten 
onderling;

Or. en

Amendement 462
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de betreffende lidstaat zet in het 
eerste overeenkomstig artikel 17 van 
Verordening (EU) 2018/1999 ingediende 
voortgangsverslag, dat is opgesteld in het 
jaar volgend op het jaar dat de aanbeveling 
werd gedaan, uiteen hoe hij terdege 
rekening heeft gehouden met de 
aanbeveling. Een lidstaat die besluit geen 
gevolg te geven aan een aanbeveling of een 
aanzienlijk deel daarvan, moet dit aan de 

b) de betreffende lidstaat zet in het 
eerste overeenkomstig artikel 17 van 
Verordening (EU) 2018/1999 ingediende 
voortgangsverslag, dat is opgesteld in het 
jaar volgend op het jaar dat de aanbeveling 
werd gedaan, uiteen hoe hij terdege 
rekening heeft gehouden met de 
aanbeveling. Een lidstaat die besluit geen 
gevolg te geven aan een aanbeveling of een 
aanzienlijk deel daarvan, moet dit aan de 
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Commissie motiveren; Commissie motiveren en de Commissie 
neemt overeenkomstig de Verdragen alle 
nodige maatregelen;

Or. en

Amendement 463
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de aanbevelingen moeten 
complementair zijn met de meest recente 
landspecifieke aanbevelingen die zijn 
gedaan in het kader van het Europees 
Semester.

c) de landspecifieke aanbevelingen in 
het kader van het Europees Semester 
moeten complementair zijn met 
de aanbevelingen overeenkomstig lid 2 en 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening.

Or. en

Amendement 464
Sira Rego

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de aanbevelingen moeten 
complementair zijn met de meest recente 
landspecifieke aanbevelingen die zijn 
gedaan in het kader van het Europees 
Semester.

c) de aanbevelingen moeten deel 
uitmaken van de meest recente 
landspecifieke aanbevelingen die zijn 
gedaan in het kader van het Europees 
semester.

Or. es

Amendement 465
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de in artikel 6, lid 1, onder 
a), bedoelde nationale maatregelen, 
baseert de Commissie haar in de artikelen 5 
en 6 bedoelde beoordeling op ten minste 
het volgende:

1. Naast de in artikel 6 bedoelde 
nationale maatregelen, en totdat 
Verordening (EU) 2018/1999 is aangepast 
zoals hierboven vermeld, baseert de 
Commissie haar in de artikelen 5 en 6 
bedoelde beoordeling op ten minste het 
volgende:

Or. en

Amendement 466
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) verslagen van het Europees 
Milieuagentschap;

b) verslagen van het Europees 
Milieuagentschap en het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek;

Or. en

Amendement 467
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Europese statistieken en gegevens, 
met inbegrip van gegevens over verliezen 

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

voorspelde gegevens over verliezen ten 
gevolge van negatieve klimaateffecten, 
voor zover beschikbaar; en

Or. en

Amendement 468
Markus Pieper, Edina Tóth, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 469
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 470
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis; en

Or. en

Amendement 471
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 472
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 473
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) eventuele aanvullende informatie 
over ecologisch duurzame beleggingen 
door de Unie en de lidstaten, met inbegrip 
van, indien beschikbaar, beleggingen in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
2020/... [taxonomieverordening].

e) eventuele aanvullende informatie 
over ecologisch duurzame beleggingen 
door de Unie en de lidstaten.

Or. en

Amendement 474
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees Milieuagentschap 
staat de Commissie bij bij de 
voorbereiding van de in de artikelen 5 en 6 
bedoelde beoordeling, in overeenstemming 
met zijn jaarlijks werkprogramma.

2. Het Europees Milieuagentschap en 
de EPCC staan de Commissie bij bij de 
voorbereiding van de in de artikelen 5 en 6 
bedoelde beoordeling, in overeenstemming 
met zijn jaarlijks werkprogramma.

Or. en

Amendement 475
Sira Rego

voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie stelt een 
aanvullende beoordeling op indien een 



PE653.723v01-00 58/89 AM\1206926NL.docx

NL

bepaalde activiteit in een lidstaat in de 
periode tussen twee beoordelingen een 
aanzienlijke invloed kan hebben op het 
proces dat moet leiden tot 
klimaatneutraliteit.

Or. es

Amendement 476
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten kunnen met alle geledingen 
van de samenleving in gesprek gaan, 
teneinde iedereen de mogelijkheid en de 
gelegenheid te geven om actie te 
ondernemen met het oog op 
een klimaatbestendige samenleving.

Or. en

Amendement 477
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie gaat met alle geledingen 
van de samenleving, met inbegrip van 
lokale en regionale overheden, in gesprek, 
teneinde iedereen de mogelijkheid en de 
gelegenheid te geven om actie te 
ondernemen met het oog op een sociaal 
rechtvaardige, klimaatneutrale en 
klimaatbestendige samenleving. Op EU-
niveau en op nationaal niveau worden 
vorderingen inzake de vaststelling van 
gekwantificeerde 
klimaatdoelstellingen door alle geledingen 
van de samenleving gestimuleerd, door 
middel van passende actieve maatregelen 
die hen ertoe aanzetten de resultaten van 
hun inspanningen inzake de 
vermindering van broeikasgasemissies te 
meten. De Commissie bevordert een 
inclusief en toegankelijk proces op alle 
niveaus, ook op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau, alsook met de sociale 
partners, de academische wereld, het 
bedrijfsleven, de burgers en het 
maatschappelijk middenveld, om beste 
praktijken uit te wisselen en acties en 
behoeften in kaart te brengen die bijdragen 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening. 
Daarnaast kan de Commissie ook 
voortbouwen op de door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 11 van Verordening 
(EU) 2018/1999 opgezette klimaat- en 
energiedialogen op verschillende niveaus.

Or. en

Amendement 478
Miriam Dalli

voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Unie streeft ernaar de in artikel 2 
genoemde doelstellingen te verwezenlijken 
op een wijze die strookt met Verordening 
(EG) nr. 1367/2006. De Commissie zorgt 
voor de volledige toepassing van het 
Verdrag van Aarhus en met name de 
bepalingen inzake transparantie, met 
inbegrip van inspraak van het publiek, 
informatieverspreiding en toegang tot de 
rechter. In dit verband publiceert de 
Commissie alle beoordelingen met milieu-
informatie op adequate, tijdige en 
doeltreffende wijze zodat zo nodig inbreng 
van het publiek mogelijk is. De Commissie 
gaat met alle geledingen van de 
samenleving in gesprek, teneinde iedereen 
de mogelijkheid en de gelegenheid te 
geven om actie te ondernemen met het 
oog op een klimaatneutrale en 
klimaatbestendige samenleving.

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

Or. en

Amendement 479
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement



AM\1206926NL.docx 61/89 PE653.723v01-00

NL

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

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

Or. en

Amendement 480
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie gaat met alle geledingen 
van de samenleving in gesprek, teneinde 
iedereen de mogelijkheid en de 
gelegenheid te geven om actie te 
ondernemen met het oog op een 
klimaatneutrale en klimaatbestendige 
samenleving. De Commissie bevordert een 
inclusief en toegankelijk proces op alle 
niveaus, ook op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau, alsook met de sociale 
partners, de burgers en het maatschappelijk 
middenveld, om beste praktijken uit te 

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

maatschappelijk middenveld, om beste 
praktijken uit te wisselen en acties in kaart 
te brengen die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening. Daarnaast kan de 
Commissie ook voortbouwen op de door 
de lidstaten overeenkomstig artikel 11 van 
Verordening (EU) 2018/1999 opgezette 
klimaat- en energiedialogen op 
verschillende niveaus.

Or. en

Amendement 481
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 482
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Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om beste praktijken uit te wisselen en 
acties in kaart te brengen die bijdragen tot 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van deze verordening, bouwt de 
Commissie voort op de dialogen op 
verschillende niveaus voor een 
milieuvriendelijke en klimaatbestendige 
samenleving die door de lidstaten zijn 
opgezet overeenkomstig artikel 11 van 
Verordening (EU) 2018/1999.

Or. en

Amendement 483
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 484
András Gyürk, Edina Tóth

voorstel voor een verordening
Artikel 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 485
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 486
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 De in artikel 3, lid 1, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

9 Beginselen 
van bevoegdheidsdelegatie

Or. en



PE653.723v01-00 68/89 AM\1206926NL.docx

NL

Amendement 487
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 3, lid 1, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend onder de in dit artikel 
neergelegde voorwaarden.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen is in dit geval 
niet van toepassing aangezien besluiten 
van fundamentele aard krachtens artikel 
290, lid 1, VWEU niet bij gedelegeerde 
handeling mogen worden genomen.

Or. en

Amendement 488
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 1, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van ... [PB: de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening].

Schrappen

Or. en

Amendement 489
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de 
Raad kan de in artikel 3, lid 1, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 

Schrappen
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beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 490
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven.

Schrappen

Or. en

Amendement 491
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.

Schrappen

Or. en
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Amendement 492
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig artikel 3 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen 
geen bezwaar zullen maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.

Schrappen

Or. en

Amendement 493
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
In haar mededeling "Het moment van 
Europa: herstel en voorbereiding voor de 
volgende generatie" heeft de Commissie 
aangekondigd voornemens te zijn de 
digitale transformatie te versnellen. Met 
de COVID-19-pandemie is de 
afhankelijkheid van energie gebleken 
voor maatschappelijke participatie, de 
uitoefening van burgerschap en het 
vermogen om in een digitale economie te 
werken. Om sociale uitsluiting te 
voorkomen en ervoor te zorgen dat EU-
burgers zich volledig kunnen ontplooien 
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bij de groene en digitale transformatie 
stelt de Commissie wetgeving voor die 
EU-burgers recht geeft op energie, met 
inbegrip van bepalingen inzake toegang 
tot energie en bescherming en 
ondersteuning van kwetsbare 
consumenten.

Or. en

Amendement 494
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Beoordeling

Uiterlijk zes maanden na elke algemene 
inventarisatie als bedoeld in artikel 14 van 
de Overeenkomst van Parijs voert de 
Commissie een beoordeling uit en brengt 
zij aan het Europees Parlement en de 
Raad verslag uit over alle onderdelen van 
deze verordening. De Commissie laat haar 
verslagen in voorkomend geval vergezeld 
gaan van wetgevingsvoorstellen.

Or. en

Amendement 495
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 10
Verordening (EU) 2018/1999
Artikelen 1, 2, 3, 8, 11 en 15; Bijlagen I en IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen
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Or. en

Amendement 496
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, Ivan Štefanec

voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) uitvoering te geven aan strategieën 
en maatregelen die ontworpen zijn om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit van 
de Unie, als vastgelegd in artikel 2 van 
Verordening .../... [klimaatwet], en de 
doelstellingen en streefcijfers van de 
energie-unie te bereiken, en voor de eerste 
tienjarige periode van 2021 tot en met 2030 
met name de 2030-streefcijfers voor 
energie en klimaat van de Unie te 
bereiken;;

a) uitvoering te geven aan strategieën 
en maatregelen die ontworpen zijn om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit van 
de Unie, als vastgelegd in artikel 2 van 
Verordening .../... [klimaatwet], en de 
doelstellingen en streefcijfers van de 
energie-unie te bereiken, en voor de eerste 
tienjarige periode van 2021 tot en met 2030 
met name de 2030-streefcijfers voor 
energie en klimaat van de Unie te bereiken, 
alsook de doelstellingen van het 
industriebeleid van de EU te 
verwezenlijken, met name de doelstelling 
om het aandeel van de industriële 
waardecreatie in de totale waardecreatie 
van de EU te verhogen, teneinde een 
concurrerender en veerkrachtiger 
economie tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 497
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 1 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) uitvoering te geven aan strategieën 
en maatregelen die ontworpen zijn om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit van 
de Unie, als vastgelegd in artikel 2 van 
Verordening .../... [klimaatwet], en de 
doelstellingen en streefcijfers van de 
energie-unie te bereiken, en voor de eerste 
tienjarige periode van 2021 tot en met 2030 
met name de 2030-streefcijfers voor 
energie en klimaat van de Unie te 
bereiken;;

a) uitvoering te geven aan strategieën 
en maatregelen die ontworpen zijn om de 
doelstellingen en streefcijfers van de 
energie-unie en de verbintenissen op 
lange termijn van de Unie inzake 
broeikasgasemissies in overeenstemming 
met de Overeenkomst van Parijs en met 
name de in artikel 2 van Verordening .../... 
[klimaatwet] bedoelde 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
bereiken, en voor de eerste tienjarige 
periode van 2021 tot en met 2030 met 
name de 2030-streefcijfers voor energie en 
klimaat van de Unie te bereiken;

Or. en

Motivering

Dit amendement herstelt de oorspronkelijke bewoordingen van artikel 1, lid 1, onder a), van 
de governanceverordening terwijl alleen de nieuwe doelstelling van de klimaatwet wordt 
toegevoegd.

Amendement 498
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) uitvoering te geven aan strategieën 
en maatregelen die ontworpen zijn om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit van 
de Unie, als vastgelegd in artikel 2 van 
Verordening .../... [klimaatwet], en de 
doelstellingen en streefcijfers van de 
energie-unie te bereiken, en voor de eerste 
tienjarige periode van 2021 tot en met 2030 
met name de 2030-streefcijfers voor 
energie en klimaat van de Unie te 
bereiken;;

a) uitvoering te geven aan strategieën 
en maatregelen die ontworpen zijn om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit van 
de Unie, als vastgelegd in artikel 2 van 
Verordening .../... [klimaatwet], de 
doelstellingen en streefcijfers van de 
energie-unie en internationale 
verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs te bereiken, en 
voor de eerste tienjarige periode van 2021 
tot en met 2030 met name de 2030-
streefcijfers voor energie en klimaat van de 
Unie te bereiken;;
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Or. en

Amendement 499
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) “prognoses”: voorspellingen van 
antropogene broeikasgasemissies per bron 
en verwijderingen per put van 
broeikasgassen of ontwikkelingen van het 
energiesysteem, waaronder ten minste 
kwantitatieve ramingen voor een reeks van 
zes komende jaren eindigend op 0 of 5 
onmiddellijk volgend op het 
rapporteringsjaar;;

7) "prognoses": voorspellingen van 
antropogene broeikasgasemissies per bron 
en verwijderingen per put of 
ontwikkelingen van het energiesysteem, 
waaronder ten minste kwantitatieve 
ramingen voor een reeks van vier komende 
jaren eindigend op 0 of 5 onmiddellijk 
volgend op het rapporteringsjaar;

Or. en

Motivering

Dit amendement herstelt de definitie van "prognoses" zoals overeengekomen in artikel 2, punt 
7, van de governanceverordening.

Amendement 500
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 501
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 502
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, Ivan Štefanec

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) een beoordeling van de effecten van 
de geplande beleidslijnen en maatregelen 
om de onder b) van dit lid bedoelde 
doelstellingen te verwezenlijken, waarbij 
ook wordt nagegaan of ze stroken met de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit van 
de Unie, als vastgelegd in artikel 2 van 
Verordening .../... [klimaatwet], met de 
langetermijndoelstellingen inzake 
broeikasgasemissiereductie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs en met de 
in artikel 15 bedoelde 
langetermijnstrategieën alsook met de 
doelstellingen van het industriebeleid van 
de EU overeenkomstig COM(2020) 102 
final;;

Or. en

Amendement 503
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 4 – letter a – punt 1 – punt iii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) in artikel 4, onder a), punt 1, wordt 
punt iii) vervangen door:
iii) andere doelstellingen en streefcijfers, 
met inbegrip van sectorale streefcijfers en 
aanpassingsdoelstellingen, voor zover van 
toepassing om de doelstellingen en 
streefcijfers van de energie-unie, de 
verbintenissen van de Unie op lange 
termijn inzake broeikasgasemissies in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de in artikel 2 van 
Verordening .../... [klimaatwet] 
vastgelegde klimaatdoelstelling van de 
Unie te bereiken;

Or. en

Amendement 504
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) aan artikel 8, lid 2, wordt het 
volgende punt e) toegevoegd:

4) aan artikel 8, lid 2, worden de 
volgende punten toegevoegd:

Or. en

Amendement 505
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de wijze waarop bestaande e) de wijze waarop bestaande 
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beleidslijnen en maatregelen en geplande 
beleidslijnen en maatregelen bijdragen tot 
de verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening .../... [klimaatwet] vastgelegde 
doelstelling van de Unie inzake 
klimaatneutraliteit.;

beleidslijnen en maatregelen en geplande 
beleidslijnen en maatregelen bijdragen tot 
de verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening .../... [klimaatwet] vastgelegde 
doelstelling van de Unie inzake 
klimaatneutraliteit en internationale 
verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs.;

Or. en

Amendement 506
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Ivan Štefanec

voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 8 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de wijze waarop bestaande 
beleidslijnen en maatregelen en geplande 
beleidslijnen en maatregelen bijdragen tot 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het industriebeleid van de EU 
overeenkomstig COM(2020) 102 final.

Or. en

Amendement 507
Nicolás González Casares
namens de S&D-Fractie
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 508
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, Ivan Štefanec

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat zet overeenkomstig nationale 
regels een klimaat- en energiedialoog op 
verschillende niveaus op, waarin lokale 
overheden, maatschappelijke organisaties, 
de bedrijfswereld, investeerders en andere 
betrokken partijen en het brede publiek 
actief kunnen participeren en de 

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

partijen en het brede publiek actief kunnen 
participeren en de verwezenlijking van de 
in artikel 2 van Verordening .../... 
(klimaatwet) vastgelegde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit en de 
verschillende mogelijke scenario’s, ook op 
lange termijn, voor het energie- en 
klimaatbeleid kunnen bespreken, en de 
vooruitgang kunnen beoordelen, tenzij de 
lidstaat al een structuur heeft ingevoerd die 
datzelfde doel heeft. De geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplannen 
kunnen in het kader van deze dialoog 
worden besproken.;

Or. en

Amendement 509
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 510
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Elke lidstaat zet overeenkomstig nationale 
regels een klimaat- en energiedialoog op 
verschillende niveaus op, waarin lokale 
overheden, maatschappelijke organisaties, 
de bedrijfswereld, investeerders en andere 
betrokken partijen en het brede publiek 
actief kunnen participeren en de 
verschillende mogelijke scenario's voor 
het energie- en klimaatbeleid, ook voor 
2030, 2040, 2050 en daarna, ter 
verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening .../... (klimaatwet) vastgelegde 
klimaatdoelstelling van de Unie kunnen 
bespreken, en de vooruitgang kunnen 
beoordelen, tenzij de lidstaat al een 
structuur heeft ingevoerd die datzelfde doel 
heeft. De geïntegreerde nationale energie- 
en klimaatplannen kunnen in het kader van 
deze dialoog worden besproken.;

Or. en

Motivering

Het is van cruciaal belang alle betrokken partijen regelmatig en actief te laten participeren 
bij het beoordelen van de vooruitgang inzake klimaatneutraliteit.

Amendement 511
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis) artikel 15, lid 1, wordt vervangen 
door:
Uiterlijk op 1 januari 2020, daarna 
uiterlijk op 1 januari 2029, en daarna om 
de tien jaar stelt elke lidstaat zijn 
langetermijnstrategie op, met een 
perspectief voor 2040, 2050 en dertig jaar, 
en dient deze in bij de Commissie. De 
lidstaten actualiseren deze strategieën 
waar nodig om de vijf jaar.

Or. en

Motivering

Bij het opstellen van hun langetermijnstrategieën moeten de lidstaten niet alleen een 
perspectief van 30 jaar voor ogen houden zoals bepaald in artikel 15, lid 1, van de 
governanceverordening maar ook kijken naar 2040 en 2050 om rekening te houden met de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit van deze verordening. Dit amendement is een 
overname van artikel 15, lid 1, van de governanceverordening, waarbij is toegevoegd dat de 
langetermijnstrategie ook oog moet hebben voor 2040 en 2050.

Amendement 512
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) de verwezenlijking van de 
vermindering van broeikasgasemissies en 
de verbetering van verwijderingen per put 
op lange termijn in alle sectoren, 
overeenkomstig de doelstelling van de 
Unie om, in het kader van de volgens de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (Intergovernmental 
Panel on Climate Change — IPCC) 
noodzakelijke geachte reducties, de 
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broeikasgasemissies van de Unie op 
kosteneffectieve wijze te verminderen en 
de verwijderingen per put te verbeteren 
met het oog op de 
temperatuurdoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs, teneinde in de 
Unie uiterlijk in 2040 een evenwicht te 
verwezenlijken tussen antropogene 
emissies per bron en verwijderingen per 
put van broeikasgassen, en — waar 
mogelijk — daarna tot negatieve emissies 
te komen;

Or. en

Motivering

Artikel 15, lid 3, onder c), van de governanceverordening bevat de oproep "[...] in de Unie zo 
snel mogelijk een evenwicht te verwezenlijken tussen antropogene emissies per bron en 
verwijderingen per put van broeikasgassen [...]". Dit amendement is een loutere overname 
daarvan, ermee rekening houdend dat de termijn voor de verwezenlijking van deze 
klimaatneutraliteit nu is vastgelegd in deze verordening, d.w.z. de klimaatwet.

Amendement 513
Sira Rego

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) de verwezenlijking van de 
vermindering van broeikasgasemissies en 
de verbetering van verwijderingen per put 
op lange termijn in alle sectoren, in 
overeenstemming met de in artikel 2 van 
Verordening .../... [klimaatwet] vastgelegde 
doelstelling van de Unie inzake 
klimaatneutraliteit. De vermindering van 
emissies aan de bron prevaleert 
hiërarchisch boven de verwijdering van 
broeikasgassen;

Or. es
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Amendement 514
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 515
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis) in artikel 29, lid 1, wordt punt a) 
vervangen door:
a) de vooruitgang op Unieniveau bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
broeikasgasneutraliteit en van het 
broeikasgasemissietraject als vastgelegd 
in Verordening .../... [klimaatwet], en van 
de energie-unie, waaronder voor de eerste 
periode van tien jaar de 2030-streefcijfers 
van de Unie voor energie en klimaat, met 
name om te vermijden dat er een tekort 
ontstaat ten opzichte van de 2030-
streefcijfers van de Unie voor 
hernieuwbare energie en energie-
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efficiëntie;

Or. en

Motivering

Dit amendement herstelt de oorspronkelijke bewoording van artikel 29, lid 1, onder a, van de 
governanceverordening, waarbij alleen de nodige evaluatie wordt toegevoegd die de 
Commissie moet uitvoeren om de vooruitgang te beoordelen inzake de in de klimaatwet 
vastgelegde doelstelling van broeikasgasneutraliteit en het bijbehorende traject.

Amendement 516
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 6 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 29 – lid 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter) aan artikel 29, lid 5, wordt het 
volgende punt a bis) toegevoegd:
a bis) de doelstellingen van 
broeikasgasneutraliteit en van het 
broeikasgasemissietraject als vastgelegd 
in Verordening .../... [klimaatwet];

Or. en

Amendement 517
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 7 – letter a
Verordening (EU) 2018/1999
Bijlage I – deel 1 – afdeling A – punt 3.11 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i. Beleidsinitiatieven en maatregelen 
ter verwezenlijking van de op grond van 
Verordening (EU) 2018/842 vastgestelde 
doelstellingen, als bedoeld in punt 2.1.1 en 
beleidsinitiatieven en maatregelen voor de 

i. Beleidsinitiatieven en maatregelen 
ter verwezenlijking van de op grond van 
Verordening (EU) 2018/842 vastgestelde 
doelstellingen, als bedoeld in punt 2.1.1 en 
beleidsinitiatieven en maatregelen voor de 
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naleving van Verordening (EU) 2018/841, 
voor alle belangrijke emissiesectoren en 
sectoren waar de verwijdering moet 
worden verbeterd, in het licht van de in 
artikel 2 van Verordening .../... 
[klimaatwet] vastgelegde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit;

naleving van Verordening (EU) 2018/841, 
voor alle belangrijke emissiesectoren en 
sectoren waar de verwijdering moet 
worden verbeterd, in het licht van de in 
artikel 2 van Verordening .../... 
[klimaatwet] vastgelegde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit en 
internationale verplichtingen uit hoofde 
van de Overeenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 518
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EU) 2018/1999
Bijlage I – deel 1 – afdeling B – punt 5.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.5. De bijdrage van geplande 
beleidslijnen en maatregelen tot de 
verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening .../... [klimaatwet] vastgelegde 
doelstelling van de Unie inzake 
klimaatneutraliteit;

5.5. De bijdrage van geplande 
beleidslijnen en maatregelen tot de 
verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening .../... [klimaatwet] vastgelegde 
doelstelling van de Unie inzake 
klimaatneutraliteit en internationale 
verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 519
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1999
Bijlage IV – punt 2.1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis) in bijlage IV wordt punt 2.1.1. 
vervangen door:
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"2.1.1. Verwachte emissiereducties en 
verbeteringen van verwijderingen tegen 
2035, 2040, 2045 en 2050"

Or. en

Amendement 520
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 7 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1999
Bijlage IV – punt 2.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter) in bijlage IV wordt punt 2.1.2. 
vervangen door:
"2.1.2. Nationaal 
emissiereductiestreefcijfer voor 2030 en 
daarna, indien beschikbaar, rekening 
houdend met de verplichtingen van de 
lidstaten uit hoofde van artikel 2, lid 1, 
van Verordening .../... [klimaatwet]"

Or. en

Amendement 521
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2018/1999
Bijlage VI – letter c – punt viii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

viii) een beoordeling van de bijdrage die 
het beleidsinitiatief of de maatregel levert 
aan de verwezenlijking van de in artikel 2 
van Verordening.../... [klimaatwet] 
vastgelegde doelstelling van de Unie 
inzake klimaatneutraliteit en aan de 
verwezenlijking van de in artikel 15 

viii) een beoordeling van de bijdrage die 
het beleidsinitiatief of de maatregel levert 
aan de verwezenlijking van de in artikel 2 
van Verordening.../... [klimaatwet] 
vastgelegde doelstelling van de Unie 
inzake klimaatneutraliteit en internationale 
verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs en aan de 
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bedoelde langetermijnstrategie;. verwezenlijking van de in artikel 15 
bedoelde langetermijnstrategie;.

Or. en

Amendement 522
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
De EU-lidstaten en de Europese Raad 
wordt verzocht hun eerdere toezeggingen 
en de conclusies van de Europese Raad 
met betrekking tot de zogenaamde 
klimaatdoelstellingen voor 2030 en 
klimaatneutraliteit voor 2050 opnieuw te 
beoordelen en, zo nodig, binnen een 
redelijke termijn aan te passen zodat ze 
kunnen worden uitgevoerd ten behoeve 
van de burgers, bedrijven en het milieu 
zonder hele bedrijfstakken en miljoenen 
banen in gevaar te brengen of zelfs te 
vernietigen als gevolg van onrealistische 
emissiereducties op basis van ideologisch 
onderbouwde modellen. Op basis van 
eventuele nieuwe conclusies van de 
Europese Raad in de zin van een rationeel 
milieubeleid wordt de Commissie als 
downstreamautoriteit verzocht vervolgens 
een voorstel in te dienen om Verordening 
(EU) 2018/1999 dienovereenkomstig te 
wijzigen.

Or. en

Amendement 523
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 524
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is verbindend in al haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk 
in elke lidstaat.

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Or. en


