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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) Motståndskraft mot 
klimatförändringar och andra hot mot 
folkhälsan.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jc) Förenlighet med de nationella 
territoriella planerna för en rättvis 
övergång.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jc) Behovet av att skydda utsatta 
medborgare.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jd) Förebyggande av eventuellt 
koldioxidläckage.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jf) Substitutionseffekternas och den 
ökade cirkularitetens roll inom alla 
branscher.

Or. en
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Ändringsförslag 360
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koldioxidmarknaden har negativa och 
absurda konsekvenser och tanken på att 
slå mynt av naturen och handla med 
rätten att göra utsläpp bör avvisas och 
ersättas med en normativ strategi som 
bygger på en FN-definierad och 
kontrollerad lösning.

Or. en

Ändringsförslag 361
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att stärka 
genomföranderamen ska EU:s 
ekonomiska stöd stå i proportion till 
utmaningarna för att nå klimatneutralitet. 
I detta sammanhang ska EU:s 
ekonomiska stöd stärkas genom att man 
bland annat ökar storleken på 
moderniseringsfonden för att underlätta 
övergången till klimatneutralitet genom 
att hjälpa till att modernisera 
energisystemen och förbättra 
energieffektiviteten.

Or. en

Ändringsförslag 362
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Färdplaner för unionen och olika 

branscher
1. Till den 30 juni 2021 och därefter vart 
femte år ska kommissionen, efter 
omfattande samråd med 
Europaparlamentet, medlemsstaterna, 
allmänheten och andra intressenter, 
anpassa unionens färdplan för minskade 
utsläpp av växthusgaser och förbättrade 
upptag i sänkor inom alla branscher i 
enlighet med unionens klimatmål för 
2030 såsom anges i artikel 2.3 och för att 
nå nollutsläpp av växthusgaser i enlighet 
med artikel 2.1.
2. Den färdplan för unionens som avses i 
punkt 1 ska omfatta utsläppsminskningar 
och förbättringar av upptag inom bland 
annat följande enskilda branscher:
(a) elektricitet,
(b) industri,
(c) transport,
(d) uppvärmning och kylning,
(e) byggnader (bostäder och 
tjänstesektorn),
(f) jordbruk,
(g) avfall,
(h) markanvändning, förändring av 
markanvändning och skogsbruk 
(LULUCF).
3. När unionens färdplan upprättas i 
enlighet med punkt 1 ska kommissionen 
ta hänsyn till den utvecklingsbana som 
beskrivs i artikel 3 och till de olika 
kriterier som beskrivs i artikel 3.3.

Or. en
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Ändringsförslag 363
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet.

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg i enlighet med artikel 2 
genom att öka anpassningsförmågan, 
förbättra forsknings- och 
rådgivningskapaciteten, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna samt 
främja en rättvis övergång i enlighet med 
artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet.

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska uppfylla 
nationella mål och unionsmål för 
klimatanpassning och säkerställa löpande 
framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 365
Sira Rego
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet.

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet och dessa ska 
vara hierarkiskt underordnade arbetet för 
klimatneutralitet, rent konkret för att 
minska utsläppen vid källan.

Or. es

Ändringsförslag 366
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet.

1. Medlemsstaterna och de relevanta 
unionsinstitutionerna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 367
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska därefter 
definiera specifika indikatorer för att 
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mäta framstegen i anpassningen.

Or. en

Motivering

Anpassningen är en av de viktiga ”pelarna” i klimatpolitiken men det är omöjligt att jämföra 
framstegen mellan olika EU-medlemsstater på grund av bristen på enhetliga standarder eller 
indikatorer som skulle kunna användas för att mäta den. Att mäta anpassningen kan därför 
komma att bli en subjektiv uppgift för unionens institutioner.

På grund av detta, och för att säkerställa tydlighet och visshet, måste EU-institutionerna 
införa tydliga indikatorer för att mäta och anpassa framstegen, vilka ska vara förståeliga och 
tillämpningsbara för alla medlemsstater. 

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen.

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen. 
Kommissionen ska bistå medlemsstaterna 
med att utveckla dessa strategier och 
planer genom att samla in och 
tillhandahålla uppgifter om framtida 
klimateffekter inom EU, inklusive studier 
om energifattigdomens sociala effekter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen.

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen. 
Dessa strategier och planer ska inkludera 
åtgärder som ligger i linje med nationella 
mål och unionsmål för 
klimatanpassningen.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen.

2. Medlemsstaterna ska, genom sina 
nationella energi- och klimatplaner, 
utarbeta och genomföra 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen.

Or. en

Ändringsförslag 371
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

Förslag till förordning
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Artikel 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Dessa anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner ska innehålla rättsliga 
krav på EU och dess medlemsstater för att 
säkerställa den finansiering som behövs 
genom alla tänkbara verktyg, inklusive 
offentlig och privat finansiering, för att 
skapa en rättvis övergång till en 
klimatneutral ekonomi senast 2050.

Or. en

Ändringsförslag 372
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5 Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

5 Bedömning av unionens framsteg 
och åtgärder när det gäller en rationell 
miljöpolitik

Or. en

Ändringsförslag 373
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – första stycket – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

I samband med att förordning (EU) 
2018/1999 ändras, vilket tidigare skulle 
ha behövt göras genom en anpassning av 
Europeiska rådets slutsatser, måste även 
utvärderings- och 
rapporteringsmekanismerna i den 
återinföras. Enligt artiklarna 1 och 2.1 
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måste den nya ramen bygga på 
principerna om en rationell miljöpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 374
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – första stycket – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart annat år ska kommissionen bedöma 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 375
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – första stycket – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart annat år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Or. en

Ändringsförslag 376
Sira Rego
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart tredje år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – första stycket – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Senast den 31 oktober 2028 och därefter 
vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Or. en

Ändringsförslag 378
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

utgår



PE653.723v01-00 14/85 AM\1206926SV.docx

SV

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

(a) Medlemsstaternas individuella 
framsteg och de gemensamma framstegen 
mot att uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som ska upprättas i 
enlighet med artikel 3.1, och det delmål 
som fastställs i artikel 2.3. Om 
utvecklingsbanan inte är tillgänglig ska 
bedömningen göras utifrån kriterierna i 
artikel 3.3 och klimatmålet för 2030.

Or. en

Ändringsförslag 380
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

(a) Unionens och alla medlemsstaters 
gemensamma och individuella framsteg 
mot att uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana och de kriterier som avses 
i artikel 3.

Or. en
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Ändringsförslag 381
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå unionens 
klimatmål i artikel 2.1.

Or. en

Ändringsförslag 382
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Framstegen med att följa de 
sektorsspecifika färdplaner som avses i 
artikel 3a.1.

Or. en

Ändringsförslag 383
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De gemensamma framsteg som 
gjorts av alla medlemsstater i fråga om 

utgår
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klimatanpassning enligt vad som avses i 
artikel 4.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De gemensamma framsteg som 
gjorts av alla medlemsstater i fråga om 
klimatanpassning enligt vad som avses i 
artikel 4.

(b) De framsteg som gjorts av varje 
medlemsstat och de gemensamma 
framsteg som gjorts av alla medlemsstater i 
fråga om klimatanpassning enligt vad som 
avses i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 385
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De gemensamma framsteg som 
gjorts av alla medlemsstater i fråga om 
klimatanpassning enligt vad som avses i 
artikel 4.

(b) De gemensamma och individuella 
framsteg som gjorts av unionen och alla 
medlemsstater i fråga om klimatanpassning 
enligt vad som avses i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 386
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De gemensamma framsteg som 
gjorts av alla medlemsstater i fråga om 
klimatanpassning enligt vad som avses i 
artikel 4.

(b) De gemensamma framsteg som 
gjorts av alla medlemsstater i fråga om 
klimatanpassning i enlighet med de 
specifika indikatorer som avses i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 387
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Förenligheten i framstegen för att 
nå klimatneutralitetsmålet med de 
överväganden som förtecknas i artikel 3.3.

Or. en

Ändringsförslag 388
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det specifika 
minskningsmål som anges i artikel 2.4.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) De gemensamma och individuella 
framsteg som gjorts av unionen och alla 
medlemsstater i fråga om strategier för en 
rättvis övergång.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) De gemensamma globala 
framstegen med att uppnå Parisavtalets 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) De gemensamma framsteg som 
gjorts av alla medlemsstater för att nå 
EU:s industripolitiska mål, särskilt målet 
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att öka det industriella värdeskapandets 
andel av EU:s totala värdeskapande.

Or. en

Ändringsförslag 392
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) De gemensamma och individuella 
framsteg som gjorts av unionen och alla 
medlemsstater för att bekämpa 
energifattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 393
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) De åtgärder som alla 
medlemsstater har vidtagit för att uppnå 
klimatneutralitets- och 
anpassningsmålen, inklusive effekterna 
för samhället och ekonomin, samt när det 
rör de kriterier som beskrivs i artikel 3 för 
att kunna säkerställa att ingen del av 
samhället och ekonomin har hamnat på 
efterkälken under övergången.
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Or. en

Ändringsförslag 394
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som en del av den bedömning som avses i 
led a ska kommissionen utvärdera de 
framsteg som görs för att minska 
utsläppen av växthusgaser utifrån den 
utvecklingsbana för unionen som avses i 
artikel 3.1 och 3.2. 

Or. en

Ändringsförslag 395
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna 
slutsatserna av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, 
tillsammans med rapporten om tillståndet 
i energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med 
artikel 35 i förordning (EU) 2018/1999.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 396
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – andra stycket
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna slutsatserna 
av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, tillsammans 
med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen ska rapportera om den 
bedömningen till Europaparlamentet och 
rådet, som en del av rapporten om 
tillståndet i energiunionen som utarbetats 
under respektive kalenderår i enlighet med 
artikel 35 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

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

Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag: noll
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna slutsatserna 
av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, tillsammans 
med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen ska överlämna 
bedömningarna och deras slutsatser till 
Europaparlamentet och rådet, tillsammans 
med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999, och ska 
göra dem tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 398
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen 

utgår
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se över följande:
(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.
(b) Om unionsåtgärderna är lämpliga för 
att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 399
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart annat år ska kommissionen se 
över följande:

Or. en

Ändringsförslag 400
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart annat år ska kommissionen se 
över följande:

Or. en
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Ändringsförslag 401
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen se 
över följande:

Or. es

Ändringsförslag 402
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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

2. Senast den 31 oktober 2028 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

Or. en

Ändringsförslag 403
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

(a) Om unionens åtgärder och politik, 
inklusive den sektorsspecifika 
lagstiftningen, är förenliga med det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1 och 3.2.
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Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den indikativa 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, 
och med den globala utvecklingen i 
enlighet med Parisavtalets mål.

Or. en

Ändringsförslag 405
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana och de kriterier som avses 
i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 406
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om unionsåtgärderna är lämpliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4.

(b) Lämpligheten i unionens åtgärder 
för att säkerställa klimatanpassning i 
enlighet med de specifika indikatorer som 
avses i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 407
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om de relevanta unionsåtgärderna 
är lämpliga för att säkerställa en allt 
större minskning i enlighet med de 
särskilda indikatorer som avses i artikel 
2.4.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Lämpligheten i åtgärderna för att 
säkerställa framsteg mot EU:s 
industrimål samt ett effektivt skydd mot 
koldioxidutsläpp.

Or. en
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Ändringsförslag 409
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om unionens åtgärder är lämpliga 
för att säkerställa framsteg med den 
rättvisa omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 410
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om unionens åtgärder är lämpliga 
för att säkerställa framsteg med att 
bekämpa energifattigdom.

Or. en

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

Förslag till förordning
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Artikel 5 – punkt 2 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) De åtgärder som Europeiska 
unionen har vidtagit för att uppnå 
klimatneutralitets- och 
anpassningsmålen, inklusive effekterna 
för samhället och ekonomin samt när det 
rör de kriterier som beskrivs i artikel 3, 
för att kunna säkerställa att ingen del av 
samhället och ekonomin har hamnat på 
efterkälken under övergången.

Or. en

Ändringsförslag 412
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
om de relevanta unionsåtgärderna för att 
säkerställa en allt större minskning enligt 
artikel 2.4 är otillräckliga, ska den vidta 
nödvändiga åtgärder i enlighet med 
fördragen, samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 414
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder och 
unionspolitik inte går att förena med den 
utvecklingsbana som anges i artikel 3.1 
och 3.2 eller unionens klimatmål som 
anges i artikel 2.1 eller inte är lämpliga för 
att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen mot endera av dessa mål är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. Den ska 
även informera Europaparlamentet och 
rådet om detta.

Or. en

Ändringsförslag 416
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före 
antagandet bedöma alla utkast till 
åtgärder eller förslag till lagstiftning mot 
bakgrund av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, uttryckt genom 
den utvecklingsbana som avses i artikel 
3.1, ta med analysen i alla eventuella 
konsekvensbedömningar som åtföljer 
dessa åtgärder eller förslag, och 
offentliggöra resultatet av bedömningen 
vid tidpunkten för antagandet.

utgår
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller 
förslag till lagstiftning mot bakgrund av 
det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, ta 
med analysen i alla eventuella 
konsekvensbedömningar som åtföljer dessa 
åtgärder eller förslag, och offentliggöra 
resultatet av bedömningen vid tidpunkten 
för antagandet.

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma förenligheten i unionens förslag 
till åtgärder eller lagstiftningsförslag för 
det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1 när 
utvecklingsbanan har fastställts, ta med 
analysen i alla eventuella 
konsekvensbedömningar som åtföljer dessa 
åtgärder eller förslag, och offentliggöra 
resultatet av bedömningen vid tidpunkten 
för antagandet. Genom att tillämpa 
klimatsäkring ska kommissionen se till att 
alla åtgärder och lagstiftningsförslag är 
anpassade till, eller inte står i konflikt 
med, det klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1.

Or. en

Ändringsförslag 418
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller 
förslag till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder, inbegripet, 
men inte begränsat till, förslag till 
lagstiftning och budget mot bakgrund av 
den utvecklingsbana som anges i artikel 
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som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

3.1 och 3.2 och det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

Or. en

Ändringsförslag 419
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning utifrån 
klimatneutralitetsmålet och dess effekter 
på samhället och ekonomin såsom anges i 
artikel 2.1, och uttryckt genom den 
utvecklingsbana och de kriterier som avses 
i artikel 3 när utvecklingsbanan har 
fastställts, samt ta med analysen i alla 
eventuella konsekvensbedömningar som 
åtföljer dessa åtgärder eller förslag, och 
offentliggöra resultatet av bedömningen 
vid tidpunkten för antagandet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4a. När kommissionen godkänner en 
begäran om statligt stöd från en 
medlemsstat i enlighet med artikel 108 i 
EUF-fördraget, ska kommissionens beslut 
inkludera villkor om att mottagarna ska 
visa att deras affärsmodell är förenlig 
med de mål som anges i artikel 2.1 och 
2.3.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. När kommissionen gör 
rekommendationer till rådet om tillåtelse 
att öppna handelsförhandlingar i enlighet 
med artikel 207 i EUF-fördraget ska 
kommissionen inkludera villkor om att 
Parisavtalet ska vara en obligatorisk del 
av alla framtida handels- och 
investeringsavtal. Kommissionen ska visa 
att avtalet med tredjeländer inte står i 
konflikt med de mål som anges i 
artiklarna 2.1 och 2.3 innan det ingås.

Or. en

Ändringsförslag 422
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6 Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen 
bedöma följande:

6 Rapportering av nationella 
åtgärder

Or. en
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Ändringsförslag 423
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – första stycket – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen bedöma 
följande:

Med start den 31 oktober 2031 och 
därefter när behovet uppstår ska 
kommissionen samla in information om 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 424
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – första stycket – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen bedöma 
följande:

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart annat år ska kommissionen bedöma 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 425
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – första stycket – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen bedöma 

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart annat år ska kommissionen bedöma 
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följande: följande:

Or. en

Ändringsförslag 426
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen bedöma 
följande:

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart tredje år ska kommissionen bedöma 
följande:

Or. es

Ändringsförslag 427
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen bedöma 
följande:

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart tredje år ska kommissionen bedöma 
följande:

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – första stycket – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen bedöma 

Senast den 31 oktober 2028 och därefter 
vart femte år ska kommissionen bedöma 
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följande: följande:

Or. en

Ändringsförslag 429
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 
förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 varvid målet är 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1.

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 
förenliga med vad som behövs för att 
uppnå klimatanpassningen eller en ny 
mekanism för utvärdering av nationella 
åtgärder som har antagits inom ramen för 
anpassningen av förordning (EU) 
2018/1999. I avsaknad av nya riktlinjer 
från Europeiska rådet kommer 
förordning (EU) 2018/1999 att fortsätta 
att oförändrat vara i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 430
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 
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förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 varvid målet är 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1.

förenliga och effektiva där det är relevant 
med uppnåendet av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 varvid målet är uttryckt genom den 
utvecklingsbana och de kriterier som avses 
i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 431
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 
förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 varvid målet är 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1.

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 
förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av det den utvecklingsbana 
som anges i artikel 3.1 och 3.2 samt 
unionens klimatmål som avses i artikel 
2.1.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, med hänsyn till de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 
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förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 varvid målet är 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1.

förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 varvid målet är 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 433
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4.

(b) De relevanta nationella åtgärderna 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 435
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
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Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4.

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna, mot bakgrund av den kapacitet 
som de nationella resurserna erbjuder, är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 436
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4.

(b) Om de nationella åtgärderna om 
utfasning av koldioxid, klimat och en 
rättvis övergång är lämpliga för att 
säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 437
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4.

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
framsteg i enlighet med specifika 
indikatorer om klimatanpassningen enligt 
artikel 4.

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4.

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga och effektiva för att 
säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 439
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Varje enskild medlemsstats 
framsteg mot uppnåendet av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
en gradvis minskning i enlighet med 
särskilda indikatorer enligt artikel 2.4.
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Or. en

Ändringsförslag 441
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Anpassningen av de nationella 
investeringsåtgärderna till förordning 
(EU) 2020/…[taxonomiförordningen].

Or. en

Motivering

Hänvisningen till EU:s taxonomi för hållbar finansiering, som de tre EU-institutionerna och 
de politiska grupperna kommit överens om, underlättar en samstämd politik, inklusive på 
klimatområdet och avseende EU:s budgetutgifter. EU:s taxonomi tillhandahåller en 
grundläggande referensram och miniminormer för bedömning av huruvida investeringar är 
hållbara. Nationella investeringsåtgärder bör inte stödja verksamhet som går stick i stäv med 
den gröna givens klimat- eller miljömål.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Hur de åtgärder som genomförts 
påverkar den nationella ekonomiska och 
sociala situationen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om de nationella åtgärderna är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
den rättvisa omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Hur klimatpolitiken påverkar det 
industriella värdeskapandet och särskilt 
målet att öka det industriella 
värdeskapandets andel av det totala 
värdeskapandet, för att uppnå en mer 
konkurrenskraftig och motståndskraftig 
ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 445
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) De gemensamma framsteg som 
gjorts av alla medlemsstater i fråga om 
klimatanpassning, i enlighet med artikel 
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4.

Or. es

Ändringsförslag 446
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om de nationella åtgärderna är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
att bekämpa energifattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 447
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna 
slutsatserna av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, 
tillsammans med rapporten om tillståndet 
i energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med 
artikel 35 i förordning (EU) 2018/1999.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 448
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna slutsatserna 
av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, tillsammans 
med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen ska rapportera om den 
bedömningen till Europaparlamentet och 
rådet, som en del av rapporten om 
tillståndet i energiunionen som utarbetats 
under respektive kalenderår i enlighet med 
artikel 35 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 449
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska senast den 
30 juni 2021 ha utarbetat nationella 
strategier för att fasa ut stödet till fossila 
bränslen, inbegripet indirekta 
subventioner och kapacitetsmekanismen 
samt frikopplandet av hanteringen av 
energifattigdom från subventionerna till 
fossila bränslen.

Or. en

Motivering

Flera medlemsstater har börjat utarbeta nationella planer för att fasa ut subventionerna till 
fossila bränslen. Om vi ska fasa ut fossila bränslen, måste man analysera alla former av 
subventioner och mekanismer för stöd till fossila energikällor, inbegripet indirekta former, 
och uppmuntra andra medlemsstater att ta fram inhemska strategier för deras konceptuella 
avskaffande. En sådan komplicerad fråga måste underbyggas av analyser, data och 
vägledande riktlinjer.

Ändringsförslag 450
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får 
den utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 451
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, ska 
den utfärda rekommendationer, baserade 
på rekommendationer från vetenskapliga 
organ såsom IPCC och EPCC, till 
medlemsstaterna och tillhandahålla 
ytterligare hjälp med genomförandet av 
sådana åtgärder. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

Or. en



AM\1206926SV.docx 45/85 PE653.723v01-00

SV

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat varje 
medlemsstats framsteg som bedömts i 
enlighet med artikel 5.1, finner att en 
medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med unionens klimatneutralitetsmål, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, ska 
den utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana framsteg och rekommendationer 
allmänt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 453
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
och individuella framsteg som bedömts i 
enlighet med artikel 5.1, finner att en 
medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med unionens klimatneutralitetsmål, 
uttryckt genom den utvecklingsbana och de 
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för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

kriterier som avses i artikel 3, eller inte är 
tillräckliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, ska 
den utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 454
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med den 
utvecklingsbana som fastställs i artikel 3.1 
och artikel 3.2 eller med unionens 
klimatmål som fastställs i artikel 2.1, eller 
inte är tillräckliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4, ska den utfärda 
rekommendationer till den medlemsstaten. 
Kommissionen ska göra sådana 
rekommendationer allmänt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 455
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
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framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, användningsgraden för 
nationella resurser och den ekonomiska 
och sociala situationen, finner att en 
medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med målet, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, 
eller inte är tillräckliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4, får den utfärda 
rekommendationer till den medlemsstaten. 
Kommissionen ska göra sådana 
rekommendationer allmänt tillgängliga.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4 eller 
om minskningen inte sker på ett 
tillfredsställande sätt, får den utfärda 
rekommendationer till den medlemsstaten. 
Kommissionen ska göra sådana 
rekommendationer allmänt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 457
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1 och med punkt 1 i denna 
artikel, finner att en medlemsstats åtgärder 
inte är förenliga med målet, uttryckt genom 
den utvecklingsbana som avses i artikel 
3.1, eller inte är tillräckliga för att 
säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

Or. en
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Ändringsförslag 459
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en rekommendation har 
utfärdats i enlighet med punkt 2 ska 
följande principer gälla:

utgår

(a) Den berörda medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till 
rekommendationen i en anda av 
solidaritet mellan medlemsstaterna och 
unionen och mellan medlemsstaterna.
(b) Året efter det år då rekommendationen 
utfärdades ska den berörda 
medlemsstaten i sin första lägesrapport 
som lämnas in i enlighet med artikel 17 i 
förordning (EU) 2018/1999 redogöra för 
hur den har tagit vederbörlig hänsyn till 
rekommendationen. Om den berörda 
medlemsstaten beslutar att inte följa en 
rekommendation eller en väsentlig del av 
den ska denna medlemsstat lämna en 
motivering till kommissionen.
(c) Rekommendationerna bör utgöra ett 
komplement till de senaste landspecifika 
rekommendationer som utfärdats inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen.

Or. en

Ändringsförslag 460
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den berörda medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till rekommendationen 
i en anda av solidaritet mellan 

(a) Den berörda medlemsstaten ska, 
senast sex månader efter att 
rekommendationen antagits, meddela 
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medlemsstaterna och unionen och mellan 
medlemsstaterna.

kommissionen vilka åtgärder den avser att 
vidta för att ta vederbörlig hänsyn till 
rekommendationen i en anda av solidaritet 
mellan medlemsstaterna och unionen och 
mellan medlemsstaterna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den berörda medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till rekommendationen 
i en anda av solidaritet mellan 
medlemsstaterna och unionen och mellan 
medlemsstaterna.

(a) Den berörda medlemsstaten ska 
meddela kommissionen vilka åtgärder den 
avser att vidta för att ta vederbörlig hänsyn 
till rekommendationen i en anda av 
solidaritet mellan medlemsstaterna och 
unionen och mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 462
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten i sin första 
lägesrapport som lämnas in i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten i sin första 
lägesrapport som lämnas in i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 
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redogöra för hur den har tagit vederbörlig 
hänsyn till rekommendationen. Om den 
berörda medlemsstaten beslutar att inte 
följa en rekommendation eller en väsentlig 
del av den ska denna medlemsstat lämna en 
motivering till kommissionen.

redogöra för hur den har tagit vederbörlig 
hänsyn till rekommendationen. Om den 
berörda medlemsstaten beslutar att inte 
följa en rekommendation eller en väsentlig 
del av den ska denna medlemsstat lämna en 
motivering till kommissionen och 
kommissionen ska vidta alla de åtgärder 
som krävs i enlighet med fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 463
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Rekommendationerna bör utgöra 
ett komplement till de senaste 
landspecifika rekommendationer som 
utfärdats inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen.

c) De landspecifika 
rekommendationer som utfärdats inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen bör utgöra ett 
komplement till de rekommendationer som 
utfärdats i enlighet med punkt 2 och bidra 
till att uppnå målen med denna 
förordning. 

Or. en

Ändringsförslag 464
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Rekommendationerna bör utgöra ett 
komplement till de senaste landspecifika 
rekommendationer som utfärdats inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen.

c) Rekommendationerna bör utgöra en 
del av de senaste landspecifika 
rekommendationer som utfärdats inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen.

Or. es
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Ändringsförslag 465
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de nationella åtgärder som 
avses i artikel 6.1 a ska kommissionen 
grunda sin bedömning enligt artiklarna 5 
och 6 på minst följande:

1. Utöver de nationella åtgärder som 
avses i artikel 6, och fram till dess att 
förordning (EU) 2018/1999 har anpassats 
i enlighet med ovanstående, ska 
kommissionen grunda sin bedömning 
enligt artiklarna 5 och 6 på minst följande:

Or. en

Ändringsförslag 466
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Rapporter från Europeiska 
miljöbyrån.

(b) Rapporter från Europeiska 
miljöbyrån och Gemensamma 
forskningscentrumet .

Or. en

Ändringsförslag 467
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Europeisk statistik och data, 
inklusive uppgifter om förluster från 
skadliga klimateffekter, om detta finns.

(c) Europeisk statistik och data, 
inklusive uppgifter om konstaterade och 
förutsedda förluster från skadliga 
klimateffekter, om detta finns.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Europeisk statistik och data, 
inklusive uppgifter om förluster från 
skadliga klimateffekter, om detta finns.

(c) Europeisk och global statistik och 
data, inklusive uppgifter om förluster från 
skadliga klimateffekter, om detta finns.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Den senaste globala översynen i 
enlighet med vad som avses i artikel 14 i 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 470
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Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d)Bästa tillgängliga vetenskapliga bevis.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 473
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Kompletterande information om 
miljömässigt hållbara investeringar från 
unionen och medlemsstaterna, bland annat 
om investeringar som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information finns tillgänglig.

(e) Kompletterande information om 
miljömässigt hållbara investeringar från 
unionen och medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 474
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europeiska miljöbyrån ska bistå 
kommissionen i arbetet med den 
bedömning som avses i artiklarna 5 och 6, i 
enlighet med sitt årliga arbetsprogram.

2. Europeiska miljöbyrån och EPCC 
ska bistå kommissionen i arbetet med den 
bedömning som avses i artiklarna 5 och 6, i 
enlighet med sitt årliga arbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 475
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska genomföra en 
kompletterande bedömning under 
perioden mellan två bedömningar i 
händelse att en given verksamhet i en 
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medlemsstat avsevärt kan påverka 
processen mot klimatneutralitet.

Or. es

Ändringsförslag 476
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt 
samhälle. Kommissionen ska underlätta 
en inkluderande och tillgänglig process 
på alla nivåer, även nationellt, regionalt 
och lokalt och med arbetsmarknadens 
parter, medborgarna och det civila 
samhället, för utbyte av bästa praxis och 
för att identifiera åtgärder som bidrar till 
att målen i denna förordning uppnås. 
Dessutom får kommissionen använda sig 
av de klimat- och energidialoger på flera 
nivåer som inrättats av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 
2018/1999.

Medlemsstaterna får samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimattåligt samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 477
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla Kommissionen ska samverka med alla 
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delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
åtgärder som bidrar till att målen i denna 
förordning uppnås. Dessutom får 
kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger på flera nivåer som 
inrättats av medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.

delar av samhället, inbegripet lokala och 
regionala myndigheter, för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett socialt rättvist, klimatneutralt och 
klimattåligt samhälle. Framsteg med att 
anta kvantifierade klimatmål i alla delar 
av samhället bör främjas på EU-nivå och 
nationell nivå genom lämpliga aktiva 
åtgärder som uppmuntrar till att mäta 
resultaten av ansträngningarna i termer 
av minskade växthusgasutsläpp. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, den 
akademiska världen, näringslivet, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
åtgärder och behov som bidrar till att 
målen i denna förordning uppnås. 
Dessutom får kommissionen använda sig 
av de klimat- och energidialoger på flera 
nivåer som inrättats av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 
2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 478
Miriam Dalli

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta 
mot ett klimatneutralt och klimattåligt 
samhälle. Kommissionen ska underlätta 
en inkluderande och tillgänglig process 
på alla nivåer, även nationellt, regionalt 
och lokalt och med arbetsmarknadens 
parter, medborgarna och det civila 
samhället, för utbyte av bästa praxis och 
för att identifiera åtgärder som bidrar till 
att målen i denna förordning uppnås. 

Unionen har förbundit sig att uppnå 
målen i artikel 2 på ett sätt som är 
förenligt med förordning (EG) nr 
1367/2006. Kommissionen ska säkerställa 
ett fullständigt genomförande av 
Århuskonventionen och i synnerhet dess 
bestämmelser om transparens, inbegripet 
allmänhetens deltagande, 
informationsspridning och tillgång till 
rättslig prövning. Kommissionen ska i 
detta avseende offentliggöra alla 
bedömningar som innehåller 
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Dessutom får kommissionen använda sig 
av de klimat- och energidialoger på flera 
nivåer som inrättats av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 
2018/1999.

miljöinformation på ett lämpligt, snabbt 
och effektivt sätt som, i förekommande 
fall, gör det möjligt för allmänheten att 
lämna synpunkter. Kommissionen ska 
samverka med alla delar av samhället för 
att stärka deras ställning och möjligheter 
för att arbeta mot ett klimatneutralt och 
klimattåligt samhälle.

Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på 
alla nivåer, även nationellt, regionalt och 
lokalt och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att 
identifiera åtgärder som bidrar till att 
målen i denna förordning uppnås. 
Dessutom får kommissionen använda sig 
av de klimat- och energidialoger på flera 
nivåer som inrättats av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 
2018/1999.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
åtgärder som bidrar till att målen i denna 
förordning uppnås. Dessutom får 
kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger på flera nivåer som 
inrättats av medlemsstaterna i enlighet med 

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
industrins intressenter, medborgarna och 
det civila samhället, för utbyte av bästa 
praxis och för att identifiera åtgärder som 
bidrar till att målen i denna förordning 
uppnås. Dessutom får kommissionen 
använda sig av de klimat- och 
energidialoger på flera nivåer som inrättats 
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artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999. av medlemsstaterna i enlighet med artikel 
11 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
åtgärder som bidrar till att målen i denna 
förordning uppnås. Dessutom får 
kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger på flera nivåer som 
inrättats av medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
industrins intressenter, medborgarna och 
det civila samhället, för utbyte av bästa 
praxis och för att identifiera åtgärder som 
bidrar till att målen i denna förordning 
uppnås. Dessutom får kommissionen 
använda sig av de klimat- och 
energidialoger på flera nivåer som inrättats 
av medlemsstaterna i enlighet med artikel 
11 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 481
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
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ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
åtgärder som bidrar till att målen i denna 
förordning uppnås. Dessutom får 
kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger på flera nivåer som 
inrättats av medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.

ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
och vidta åtgärder som bidrar till att målen 
i denna förordning uppnås. Dessutom får 
kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger på flera nivåer som 
inrättats av medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 482
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, för utbyte av bästa 
praxis och för att identifiera åtgärder som 
bidrar till att målen i denna förordning 
uppnås, använda sig av dialogerna på 
flera nivåer för ett miljövänligt och 
klimattåligt samhälle, som inrättats av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 11 
i förordning (EU) 2018/1999

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 3.1 ges till kommissionen 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.1 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den ….[Publikationsbyrån: dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
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Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 484
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 3.1 ges till kommissionen 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.1 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den ….[Publikationsbyrån: dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 3.1 ges till kommissionen 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.1 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den ….[Publikationsbyrån: dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
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officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 486
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9 Befogenheten att anta delegerade 
akter enligt artikel 3.1 ges till 
kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

9 Principer för delegering

Or. en

Ändringsförslag 487
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Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter enligt artikel 3.1 ges till 
kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter är inte tillämplig i detta fall, 
eftersom beslut av grundläggande natur 
enligt artikel 290.1 i EUF-fördraget inte 
får fattas genom en delegerad akt.

Or. en

Ändringsförslag 488
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artikel 3.1 
ska ges till kommissionen tills vidare från 
och med den ….[Publikationsbyrån: 
dagen för denna förordnings 
ikraftträdande].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 489
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 

utgår
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får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 490
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 491
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 492
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
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Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
I sitt meddelande EU vid ett vägskäl – 
bygga upp och bygga nytt för nästa 
generation meddelade kommissionen sin 
avsikt att påskynda den digitala 
omvandlingen. Covid-19-krisen har visat 
på beroendet av energi för 
samhällsdeltagande, utövande av 
medborgarskap och kapacitet att arbeta i 
en digital ekonomi. För att förhindra 
social utestängning och säkerställa att 
EU-medborgarna når sin fulla potential i 
den gröna och digitala omställningen, ska 
kommissionen föreslå lagstiftning som 
ger EU-medborgarna rätt till energi, 
inbegripet bestämmelser för tillgång till 
energi samt skydd och stöd för sårbara 
konsumenter.
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Or. en

Ändringsförslag 494
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Översyn

Kommissionen ska inom sex månader 
efter varje global översyn enligt vad som 
avses i artikel 14 i Parisavtalet se över alla 
aspekter av denna förordning och 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet. Kommissionens rapport ska, i 
förekommande fall, åtföljas av 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 495
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 10
Förordning (EU) 2018/1999
Artiklarna 1, 2, 3, 8, 11 och 15; bilaga I och IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 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
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Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) genomföra strategier och åtgärder 
som är utformade för att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], 
målsättningarna och målen för 
energiunionen samt vad gäller den första 
tioårsperioden 2021–2030 särskilt unionens 
energi- och klimatmål för 2030,.

a) genomföra strategier och åtgärder 
som är utformade för att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], 
målsättningarna och målen för 
energiunionen samt vad gäller den första 
tioårsperioden 2021–2030 särskilt unionens 
energi- och klimatmål för 2030, och uppnå 
EU:s industripolitiska mål, särskilt målet 
att öka det industriella värdeskapandets 
andel av EU:s totala värdeskapande, för 
att uppnå en mer konkurrenskraftig och 
motståndskraftig ekonomi,

Or. en

Ändringsförslag 497
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) genomföra strategier och åtgärder 
som är utformade för att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], 
målsättningarna och målen för 
energiunionen samt vad gäller den första 
tioårsperioden 2021–2030 särskilt unionens 
energi- och klimatmål för 2030,.

a) genomföra strategier och åtgärder 
som är utformade för att uppnå 
målsättningarna och målen för 
energiunionen samt unionens långsiktiga 
åtaganden i fråga om växthusgasutsläpp, 
i enlighet med Parisavtalet, särskilt 
unionens klimatmål enligt artikel 2 i 
förordning .../... [klimatlag], och för den 
första tioårsperioden 2021–2030, särskilt 
unionens energi- och klimatmål för 2030,

Or. en
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Motivering

Genom ändringsförslaget återinförs den ursprungliga ordalydelsen i artikel 1.1 a i 
förordningen om styrning, i vilken man helt enkelt har lagt till det nya klimatlagsmålet. 

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) genomföra strategier och åtgärder 
som är utformade för att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], 
målsättningarna och målen för 
energiunionen samt vad gäller den första 
tioårsperioden 2021–2030 särskilt unionens 
energi- och klimatmål för 2030,.

(a) genomföra strategier och åtgärder 
som är utformade för att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], 
målsättningarna och målen för 
energiunionen, internationella åtaganden 
inom ramen för Parisavtalet samt vad 
gäller den första tioårsperioden 2021–2030 
särskilt unionens energi- och klimatmål för 
2030.

Or. en

Ändringsförslag 499
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 2
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. prognoser: prognoser för 
antropogena utsläpp av växthusgaser från 
källor och upptag i sänkor eller 
utvecklingen av energisystemet inklusive 
åtminstone kvantitativa uppskattningar för 
de sex kommande åren som slutar med 0 
eller 5, omedelbart efter rapporteringsåret,.

(7) prognoser: prognoser för 
antropogena utsläpp av växthusgaser från 
källor och upptag i sänkor eller 
utvecklingen av energisystemet inklusive 
åtminstone kvantitativa uppskattningar för 
de fyra kommande åren som slutar med 0 
eller 5, omedelbart efter rapporteringsåret,
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återinför definitionen av prognoser i enlighet med artikel 2.7 i 
förordningen om styrning.

Ändringsförslag 500
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 2 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 2 ska punkt 11 ersättas 
med följande:
(11) Unionens energi- och klimatmål för 
2030: det unionsomfattande bindande 
målet om att fram till 2030 minska 
växthusgasutsläppen från hela ekonomin 
i enlighet med artikel 2.3 i förordning 
…/... [klimatlag], det bindande målet på 
unionsnivå om andelen förnybar energi 
som används i unionen 2030 i enlighet 
med artikel 3.1 i direktiv (EU) 2018/2001, 
det överordnade målet på unionsnivå om 
att förbättra energieffektiviteten fram till 
2030 i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 
2012/27/EU, och 
elsammanlänkningsmålet på 15 % för 
2030.

Or. en

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

Förslag till förordning
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Artikel 10 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) En bedömning av konsekvenserna 
av de planerade styrmedlen och åtgärderna 
för att nå de mål som avses i led b, 
inbegripet deras förenlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], de 
långsiktiga målen för minskning av 
växthusgasutsläppen inom ramen för 
Parisavtalet och de långsiktiga strategier 
som avses i artikel 15..

f) En bedömning av konsekvenserna 
av de planerade styrmedlen och åtgärderna 
och deras effekter för samhället och 
ekonomin, i synnerhet för kampen mot 
energifattigdom, för att nå de mål som 
avses i led b, inbegripet deras förenlighet 
med unionens klimatneutralitetsmål som 
fastställs i artikel 2 i förordning .../... 
[klimatlag], de långsiktiga målen för 
minskning av växthusgasutsläppen inom 
ramen för Parisavtalet och de långsiktiga 
strategier som avses i artikel 15.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) En bedömning av konsekvenserna 
av de planerade styrmedlen och åtgärderna 
för att nå de mål som avses i led b, 
inbegripet deras förenlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], de 
långsiktiga målen för minskning av 
växthusgasutsläppen inom ramen för 
Parisavtalet och de långsiktiga strategier 
som avses i artikel 15..

f) En bedömning av konsekvenserna 
av de planerade styrmedlen och åtgärderna 
för att nå de mål som avses i led b, 
inbegripet deras förenlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], de 
långsiktiga målen för minskning av 
växthusgasutsläppen inom ramen för 
Parisavtalet och de långsiktiga strategier 
som avses i artikel 15 samt EU:s 
industripolitiska mål i enlighet med 
COM(2020)102.

Or. en
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Ändringsförslag 503
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 4 – stycke a – punkt 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) I artikel 4 a.1 ska led iii ersättas 
med följande:
iii) I tillämpliga fall, för uppnåendet av 
målsättningarna och målen för 
energiunionen och fullgörande av 
unionens långsiktiga åtaganden i fråga 
om växthusgasutsläpp i enlighet med 
Parisavtalet och unionens klimatmål som 
fastställs i artikel 2 i förordning …/… 
[klimatlag], andra målsättningar och mål, 
bland annat sektoriella mål och 
anpassningsmål.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I artikel 8.2 ska följande led läggas 
till som led e:

(4) I artikel 8.2 ska följande led läggas 
till:

Or. en

Ändringsförslag 505
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga
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Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 4
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Hur befintliga och planerade 
styrmedel och åtgärder bidrar till att uppnå 
unionens klimatneutralitetsmål som 
fastställs i artikel 2 i förordning.../... 
[klimatlag]..

e) Hur befintliga och planerade 
styrmedel och åtgärder bidrar till att uppnå 
unionens klimatneutralitetsmål som 
fastställs i artikel 2 i förordning.../... 
[klimatlag] och internationella åtaganden 
inom ramen för Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 4
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 8 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Hur befintliga och planerade 
styrmedel och åtgärder bidrar till 
uppnåendet av EU:s industripolitiska mål 
i enlighet med COM(2020)102.

Or. en

Ändringsförslag 507
Nicolás González Casares
för S&D-gruppen
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

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 5
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Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, civilsamhällesorganisationer, 
näringslivet, investerare, andra relevanta 
berörda aktörer och allmänheten har 
möjlighet att aktivt engagera sig och 
diskutera uppnåendet av unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag] och 
de olika scenarier som planeras på energi- 
och klimatpolitikens område, även på lång 
sikt, och bedöma de framsteg som gjorts, 
om det inte i medlemsstaten redan finns en 
struktur som tjänar samma ändamål. 
Integrerade nationella energi- och 
klimatplaner får diskuteras inom ramen för 
denna dialog..

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, den akademiska världen, 
civilsamhällesorganisationer, inbegripet 
arbetsmarknadens parter, näringslivet, 
investerare, andra relevanta berörda aktörer 
och allmänheten har möjlighet att aktivt 
engagera sig och diskutera uppnåendet av 
unionens klimatneutralitetsmål som 
fastställs i artikel 2 i förordning .../... 
[klimatlag] och de olika scenarier som 
planeras på energi- och klimatpolitikens 
område, även på lång sikt, och bedöma de 
framsteg som gjorts, om det inte i 
medlemsstaten redan finns en struktur som 
tjänar samma ändamål. Integrerade 
nationella energi- och klimatplaner, 
strategier för en rättvis omställning och 
sektorsspecifika färdplaner och strategier 
ska diskuteras inom ramen för denna 
dialog.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 5
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, civilsamhällesorganisationer, 
näringslivet, investerare, andra relevanta 

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, civilsamhällesorganisationer, 
näringslivet, i synnerhet företrädare för 
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berörda aktörer och allmänheten har 
möjlighet att aktivt engagera sig och 
diskutera uppnåendet av unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag] och 
de olika scenarier som planeras på energi- 
och klimatpolitikens område, även på lång 
sikt, och bedöma de framsteg som gjorts, 
om det inte i medlemsstaten redan finns en 
struktur som tjänar samma ändamål. 
Integrerade nationella energi- och 
klimatplaner får diskuteras inom ramen för 
denna dialog..

små och medelstora företag, den digitala 
sektorn, investerare, andra relevanta 
berörda aktörer och allmänheten har 
möjlighet att aktivt engagera sig och 
diskutera uppnåendet av unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag] och 
de olika scenarier som planeras på energi- 
och klimatpolitikens område, även på lång 
sikt, och bedöma de framsteg som gjorts, 
om det inte i medlemsstaten redan finns en 
struktur som tjänar samma ändamål. 
Integrerade nationella energi- och 
klimatplaner får diskuteras inom ramen för 
denna dialog.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 5
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, civilsamhällesorganisationer, 
näringslivet, investerare, andra relevanta 
berörda aktörer och allmänheten har 
möjlighet att aktivt engagera sig och 
diskutera uppnåendet av unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag] och 
de olika scenarier som planeras på energi- 
och klimatpolitikens område, även på lång 
sikt, och bedöma de framsteg som gjorts, 
om det inte i medlemsstaten redan finns en 
struktur som tjänar samma ändamål. 
Integrerade nationella energi- och 
klimatplaner får diskuteras inom ramen för 
denna dialog..

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, civilsamhällesorganisationer, 
fackföreningar, näringslivet, investerare, 
andra relevanta berörda aktörer och 
allmänheten har möjlighet att aktivt 
engagera sig och diskutera uppnåendet av 
unionens klimatneutralitetsmål som 
fastställs i artikel 2 i förordning .../... 
[klimatlag] och de olika scenarier som 
planeras på energi- och klimatpolitikens 
område, även på lång sikt, och bedöma de 
framsteg som gjorts, om det inte i 
medlemsstaten redan finns en struktur som 
tjänar samma ändamål. Integrerade 
nationella energi- och klimatplaner får 
diskuteras inom ramen för denna dialog.

Or. en
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Ändringsförslag 510
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 5
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, civilsamhällesorganisationer, 
näringslivet, investerare, andra relevanta 
berörda aktörer och allmänheten har 
möjlighet att aktivt engagera sig och 
diskutera uppnåendet av unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag] och 
de olika scenarier som planeras på 
energi- och klimatpolitikens område, även 
på lång sikt, och bedöma de framsteg som 
gjorts, om det inte i medlemsstaten redan 
finns en struktur som tjänar samma 
ändamål. Integrerade nationella energi- och 
klimatplaner får diskuteras inom ramen för 
denna dialog..

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, civilsamhällesorganisationer, 
näringslivet, investerare, andra relevanta 
berörda aktörer och allmänheten har 
möjlighet att aktivt engagera sig och 
diskutera de olika scenarier som planeras 
på energi- och klimatpolitikens område, 
även för 2030, 2040, 2050 och därefter, i 
syfte att uppnå unionens klimatmål som 
fastställs i artikel 2 i förordning …/… 
[klimatlag], och bedöma de framsteg som 
gjorts, om det inte i medlemsstaten redan 
finns en struktur som tjänar samma 
ändamål. Integrerade nationella energi- och 
klimatplaner får diskuteras inom ramen för 
denna dialog.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att regelbundet och aktivt inkludera alla berörda parter i bedömningen 
av framstegen med att uppnå klimatneutralitet.

Ändringsförslag 511
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 15 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Artikel 15.1 ska ersättas med 
följande:
Varje medlemsstat ska senast den 1 
januari 2020, därefter senast den 1 
januari 2029 och därefter vart tionde år, 
sammanställa och till kommissionen 
överlämna sin långsiktiga strategi med ett 
perspektiv för 2040, 2050 och 30 år. 
Medlemsstaterna bör vid behov uppdatera 
dessa strategier vart femte år.

Or. en

Motivering

När de utarbetar sina långsiktiga strategier bör medlemsstaterna inte enbart utgå från ett 
perspektiv på 30 år enligt vad som anges i artikel 15.1. i förordningen om styrning utan också 
utarbeta perspektiv för 2040 och 2050 för att beakta klimatneutralitetsmålet i denna 
förordning. Det föreslagna ändringsförslaget är en kopia av artikel 15.1. i förordningen om 
styrning samtidigt som man ser till att den långsiktiga strategin också omfattar 2040 och 
2050.

Ändringsförslag 512
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 6
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) uppnå långsiktiga minskningar av 
utsläppen av växthusgaser och 
förbättringar av upptag i sänkor inom alla 
sektorer i enlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag]..

c) uppnå långsiktiga minskningar av 
utsläppen av växthusgaser och 
förbättringar av upptag i sänkor inom alla 
sektorer i enlighet med unionens mål, i 
samband med nödvändiga minskningar 
enligt den mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC), för att på ett 
kostnadseffektivt sätt minska unionens 
växthusgasutsläpp och förbättra upptagen 
i sänkor, såsom ett led i strävan att uppnå 
Parisavtalets temperaturmål, för att senast 
2040 inom unionen uppnå balans mellan 
antropogena utsläpp från olika källor och 
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upptag av växthusgaser i sänkor samt, 
enligt vad som är lämpligt, uppnå 
negativa utsläpp därefter,

Or. en

Motivering

 Artikel 15.3 c i förordningen om styrning uppmanar till ”att så snart som möjligt inom 
unionen uppnå balans mellan antropogena utsläpp från olika källor och upptag av 
växthusgaser i sänkor”. Ändringsförslaget är en en kopia av denna punkt samtidigt som man 
beaktar att datumet för att uppnå denna klimatneutralitet nu fastställs i denna förordning, 
dvs. klimatlagen.

Ändringsförslag 513
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 6
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 15 – punkt 3 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) uppnå långsiktiga minskningar av 
utsläppen av växthusgaser och 
förbättringar av upptag i sänkor inom alla 
sektorer i enlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag]..

c) uppnå långsiktiga minskningar av 
utsläppen av växthusgaser och 
förbättringar av upptag i sänkor inom alla 
sektorer i enlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag].”. 
Utsläppsminskningar vid källan ska vara 
hierarkiskt överställda upptaget av 
växthusgaser.

Or. es

Ändringsförslag 514
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 6
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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c) uppnå långsiktiga minskningar av 
utsläppen av växthusgaser och 
förbättringar av upptag i sänkor inom alla 
sektorer i enlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag]..

c) uppnå långsiktiga minskningar av 
utsläppen av växthusgaser och 
förbättringar av upptag i sänkor inom alla 
sektorer i enlighet med unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning .../... [klimatlag] och 
internationella åtaganden inom ramen för 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 515
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I artikel 29.1 ska led a ersättas 
med följande:
a) Framstegen på unionsnivå för att 
uppnå målen för nettonollutsläpp av 
växthusgaser, för den utvecklingsbana för 
växthusgasutsläpp som fastställs i 
förordning …/...[klimatlag] och för 
energiunionen, inbegripet för den första 
tioårsperioden unionens energi- och 
klimatmål för 2030, särskilt i syfte att 
undvika eventuella skillnader i 
förhållande till unionens mål för 2030 för 
förnybar energi och energieffektivitet.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget återinförs den ursprungliga ordalydelsen i artikel 1.1 a i 
förordningen om styrning, i vilken man helt enkelt har lagt till de nödvändiga utvärderingar 
som kommissionen bör göra för att bedöma framstegen för att nå klimatneutralitetsmålet och 
dess utvecklingsbana enligt klimatlagen. 

Ändringsförslag 516
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Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 6b (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 29 – punkt 5 – punkt aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) I artikel 29.5 ska följande led 
läggas till som led aa:
aa) Målen för nettonollutsläpp av 
växthusgaser och för den utvecklingsbana 
för växthusgasutsläpp som fastställs i 
förordning …/...[klimatlag].

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 7 – led a
Förordning (EU) 2018/1999
Bilaga I – del 1 – avsnitt A – punkt 3.11 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Styrmedel och åtgärder för att 
uppnå det mål som fastställts enligt 
förordning (EU) 2018/842 och som avses i 
punkt 2.1.1 och styrmedel och åtgärder för 
att följa förordning (EU) 2018/841, som 
omfattar alla viktiga utsläppssektorer och 
sektorer för att öka upptagen, med sikte på 
det klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag]..

i) Styrmedel och åtgärder för att 
uppnå det mål som fastställts enligt 
förordning (EU) 2018/842 och som avses i 
punkt 2.1.1 och styrmedel och åtgärder för 
att följa förordning (EU) 2018/841, som 
omfattar alla viktiga utsläppssektorer och 
sektorer för att öka upptagen, med sikte på 
det klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag] och 
internationella åtaganden inom ramen för 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 518
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga
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Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 7 – led b
Förordning (EU) 2018/1999
Bilaga I – del 1 – avsnitt B – punkt 5.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.5. Bidrag från planerade styrmedel 
och åtgärder till att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag]..

5.5. Bidrag från planerade styrmedel 
och åtgärder till att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag] och 
internationella åtaganden inom ramen för 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 519
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Bilaga IV – punkt 2.1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Punkt 2.1.1 i bilaga IV ska ersättas 
med följande:
2.1.1. Förväntade utsläppsminskningar 
och ökade upptag i sänkor fram till 2035, 
2040, 2045 och 2050.

Or. en

Ändringsförslag 520
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 7b (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Bilaga IV – punkt 2.1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(7b) Punkt 2.1.2 i bilaga IV ska ersättas 
med följande:
2.1.2. Det nationella målet för 2030 och 
därefter, i förekommande fall, om 
minskade växthusgasutsläpp, med 
beaktande av medlemsstaternas 
skyldigheter enligt artikel 2.1 i 
förordningen om styrning …/... 
[klimatlag].

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2018/1999
Bilaga VI – punkt c – led viii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viii) En utvärdering av i vilken 
utsträckning styrmedlet eller åtgärden 
kommer att bidra till att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag] och 
den långsiktiga strategi som avses i artikel 
15..

viii) En utvärdering av i vilken 
utsträckning styrmedlet eller åtgärden 
kommer att bidra till att uppnå unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2 i förordning.../... [klimatlag], 
internationella åtaganden inom ramen för 
Parisavtalet och den långsiktiga strategi 
som avses i artikel 15.

Or. en

Ändringsförslag 522
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
EU:s medlemsstater och Europeiska rådet 
uppmanas att se över sina tidigare 
åtaganden och slutsatser från Europeiska 



PE653.723v01-00 84/85 AM\1206926SV.docx

SV

rådet med avseende på de så kallade 
klimatmålen för 2030 och 
klimatneutralitet för 2050, och, vid behov, 
anpassa dem inom en skälig tidsram så att 
de kan genomföras till förmån för 
medborgarna, företagen och miljön utan 
att äventyra eller till och med förstöra 
hela industrisektorer och flera miljoner 
arbetstillfällen genom orealistiska 
utsläppsminskningar som grundas på 
ideologibaserade modeller. På grundval 
av eventuella nya slutsatser från 
Europeiska rådet avseende en rationell 
miljöpolitik, uppmanas kommissionen, i 
egenskap av efterföljande myndighet, att 
därefter lägga fram ett förslag till ändring 
av förordning (EU) 2018/1999 i enlighet 
med detta.

Or. en

Ändringsförslag 523
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 524
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning är till alla delar 
bindande och direkt tillämplig i alla 

Detta direktiv riktar sig till 
medlemsstaterna.
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medlemsstater.

Or. en


