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KORTFATTAD MOTIVERING

För de flesta klimatforskare är det ställt utom allt tvivel att de observerade förändringarna i 
det globala och regionala klimatet de senaste 50 åren nästan helt beror på mänsklig påverkan 
på klimatsystemet och att brådskande åtgärder behövs. På senare år har sociala rörelser med 
krav på storskaliga klimatåtgärder vuxit fram och etablerat sig som inflytelserika röster i 
debatten om hur klimatpolitiken ska utformas, särskilt för att minska växthusgasutsläppen. I 
en nypublicerad rapport från den globala kommissionen för anpassning understryks att 
satsningar på anpassningsåtgärder som minskar väderriskernas konsekvenser, och 
mekanismer för att snabbt hämta sig efter sådana konsekvenser, är förnuftigt ur ett 
ekonomiskt och socialt men även etiskt perspektiv.

Klimatförändringarna är en global utmaning. Därför bör svaret också vara globalt och 
involvera alla länder. Unionen strävar efter att ligga i framkant på klimatpolitiken och på 
klimatneutrala lösningar. Den bör dock göra mer för att stödja och få till stånd kraftfullare 
åtgärder i partnerländer, bland annat via handelsförbindelser. 2017 låg växthusgasutsläppen i 
EU-28 22 % under 1990 års nivåer, och EU var på god väg att överträffa sitt 20-procentsmål 
för minskade växthusgasutsläpp till 2020. EU står för 9,3 % av de globala utsläppen av 
växthusgaser med en avtagande tendens de senaste årtiondena, samtidigt som några av de 
största utsläppsländerna dock fortsatt har en uppåtgående trend. 

Klimatpolitiken bör ta hänsyn till en rad viktiga faktorer, t.ex. ekonomins konkurrenskraft och 
medborgarnas välbefinnande och grundläggande behov. Omställningens utformning och 
hastighet bör beakta nationella omständigheter som energimix, tryggad energiförsörjning, 
sysselsättningsstruktur och ekonomisk kapacitet. Som Irena skriver i sin rapport Measuring 
the Socio-economics of Transition: Focus on Jobs är de ökade sysselsättningsmöjligheterna i 
omställningsprognosen ojämnt fördelade mellan olika länder och regioner, och jobbskapandet 
i nya sektorer som förnybar energi stämmer inte nödvändigtvis överens tidsmässigt eller 
geografiskt med jobbförlusterna. Omställningen bör därför utformas försiktigt med successiva 
förändringar i bidragande områden och med vederbörlig omsorg om att bibehålla 
anställbarheten i industriregionerna. Insatserna bör riktas in på ekonomisk vitalisering i 
regioner som får dra det klimatpolitiska lasset, i stället för att man förlitar sig på 
arbetskraftens rörlighet och riskerar avfolkning.

När EU stakar ut sin långsiktiga klimatpolitik baseras de strategiska besluten om energi- och 
klimatmålen på enhällighet i Europeiska rådet. Detta är viktigt för att respektera fördragen 
och involvera alla medlemsstater lika mycket när prioriteringar och mål fastställs. 
Den 12 december 2019 ställde sig Europeiska rådet bakom det kollektiva målet att EU ska bli 
klimatneutralt till 2050 och konstaterade att omställningen kommer att kräva betydande 
investeringar. 

Många ekonomiska nyckelsektorer påverkas av långsiktiga förändringar i temperatur och 
nederbörd, stigande havsnivåer och extrema händelser som kan tillskrivas 
klimatförändringarna. De olika ekonomiska sektorerna bör vara skyldiga att bidra till 
klimatneutralitetsmålet på lämpligt sätt utifrån sin relativa storlek, sin minsknings- och 
upptagspotential och sina investeringsinsatser. Bränsleutsläpp, inklusive förbränning (utom 
transport), svarade år 2017 för 54 % av växthusgaserna i EU-28, förbränning av bränsle för 
transportändamål (inklusive internationell luftfart) för 25 %, jordbruk för 10 %, 
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industriprocesser och produktanvändning för 8 % och avfallshantering för 3 %. Att få bort 
fossila bränslen från energisektorn är en av de viktigaste utmaningarna för EU. Om inte alla 
ekonomiska nyckelsektorer bidrar kommer dock omställningen att bli otillräcklig och orättvis. 
Alla sektorer, inom och utanför EU:s utsläppshandelssystem, bör göra jämförbara insatser för 
att medverka till unionens klimatneutralitetsmål.

Kommissionen bör ge nyckelsektorerna riktlinjer för vägledande utvecklingsbanor för 
minskade växthusgasutsläpp på unionsnivå. Detta skulle ge dem säkerhet att sätta in lämpliga 
åtgärder och planera för nödvändiga investeringar och skulle även främja sektorns 
engagemang i arbetet med klimatneutralitetslösningar. 

Riktlinjerna bör tas fram genom dialog och informationsutbyte i institutionaliserad form 
mellan kommissionen och de viktigaste berörda parterna, såsom företagsrepresentanter, 
fackföreningar och civilsamhället, och i nära samarbete med medlemsstaterna. I samband med 
detta bör diverse kriterier beaktas, såsom bästa tillgängliga och mest kostnadseffektiva teknik, 
socioekonomiskt avtryck, sektorns konkurrenskraft, gjorda investeringar samt miljöavtryck 
från den koldioxidminskande tekniken (t.ex. tillgänglig avvecklings- och återvinningsteknik 
och påverkan från utvinning av råmaterial).

Utvecklingsbanorna kan ses över vid extraordinära omständigheter, såsom krissituationer, 
eller vid större förändringar i någon av de faktorer som ligger till grund för 
utvecklingsbanorna, med hänsyn tagen till att företagen behöver säkerhet och förutsägbarhet 
när de planerar sina gröna satsningar och beslut.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

risker och effekter. Samtidigt måste 
omställningen vara rättvis och 
inkluderande och socialt acceptabel för 
alla, där ingen lämnas utanför, och den 
måste baseras på solidaritet och 
samarbete på unionsnivå.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 12



PE652.274v01-00 8/32 PA\1205005SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
rapporterade antropogena 
växthusgasutsläpp och växthusgasupptag 
genom naturliga och tekniska lösningar, 
inom unionen senast 2050. Det 
unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del för 
att nå målet på ett rättvist och 
kostnadseffektivt sätt, bland annat genom 
att återstående utsläpp kompenseras med 
upptag som åstadkommits i sektorer eller 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Ett viktigt inslag i unionens 
klimatpolitik bör vara inte bara att 
fastställa målen utan även att staka ut 
vägen för att nå dem, bland annat genom 
att mobilisera lämpliga ekonomiska 
resurser för att möjliggöra de nödvändiga 
investeringarna. Särskild hänsyn bör tas 
till omställningens socioekonomiska 
avtryck, bland annat i form av välfärds- 
och sysselsättningsmöjligheter, och till 
utmaningar kopplade till energitrygghet.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Klimatneutralitetsmålet bör nås på 
ett sätt som innebär att man bibehåller 
unionens konkurrenskraft, bland annat 
genom att man tar fram verkningsfulla 
åtgärder för att råda bot på 
koldioxidläckage på ett sätt som är 
förenligt med WTO:s regler.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Unionen bör hålla fast vid en 
teknikneutral linje på vägen mot 
klimatneutralitet. Unionen bör förhålla 
sig realistiskt till teknikens mognad, 
kostnadseffektivitet, operativa och 
tekniska utmaningar kopplade till en 
storskalig användning av förnybara 
energikällor samt dess följder för 
energitryggheten.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete och sitt internationella 

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

andra internationella partner att bedriva 
en liknande politik för att skydda 
människor och deras naturliga miljö mot 
föroreningar och mot hotet från farliga 
klimatförändringar, med sikte på de 
temperaturmål som fastställs i Parisavtalet 
och i enlighet med IPCC:s vetenskapliga 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Målet om rapporterade 
nettonollutsläpp av växthusgaser i 
unionen till 2050 bör nås genom en 
socialt rättvis och kostnadseffektiv 
omställning. Med tanke på de olika 
utgångspunkterna på vägen mot 
klimatneutralitet för ekonomiska sektorer 
i olika medlemsstater bör unionens 
finansierings- och stödmekanismer stå i 
proportion till omställningens sociala och 
ekonomiska börda, utan att detta påverkar 
den fördragsenliga struktur- och 
regionalpolitiken. I synnerhet bör 
mekanismer som moderniseringsfonden 
och solidaritetspoolen inom EU:s 
utsläppshandelssystem samt Fonden för 
en rättvis omställning utökas i proportion 
till de ansträngningar som krävs i de 
berörda sektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. 
Konsekvensbedömningen bör omfatta 
kriskonsekvensscenarier för oväntade 
händelser såsom covid-19-pandemin samt 
nödvändigt stöd för att nå 
neutralitetsmålet i händelse av en kris. 
Senast i december 2020 bör 
kommissionen, på grundval av en 
heltäckande konsekvensbedömning som 
inbegriper covid-19-krisens efterdyningar 
och med beaktande av sin analys av de 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner som den mottagit i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, se över 
unionens klimatmål för 2030. Om 
kommissionen på grundval av en 
föregående överenskommelse i 
Europeiska rådet anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast i december 2021 
bedöma om den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras.

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Kommissionen bör 
använda europeisk statistik och data om 
sådana finns att tillgå och använda sig av 
expertgranskning. Europeiska miljöbyrån 
bör bistå kommissionen när så är lämpligt 
och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

Or. en

Motivering

Om bedömningen kopplades till taxonomiförordningen skulle viss teknik som är nödvändig 
för att nå klimatneutralitetsmålet och förenlig med rapporterna från IPCC och IEA uteslutas.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Alla ekonomiska nyckelsektorer, 
dvs. el-, industri-, transport-, värme- och 
kyl-, bygg-, jordbruks- och avfallssektorn 
samt sektorn för markanvändning, 
förändrad markanvändning och 
skogsbruk (LULUCF), kommer att 
behöva arbeta tillsammans för att nå 
klimatneutralitet. Alla sektorer inom och 
utanför utsläppshandelssystemet bör göra 
jämförbara insatser för att nå unionens 
neutralitetsmål. För att situationen ska 
vara förutsägbar för alla ekonomiska 
aktörer, inbegripet företag, arbetstagare, 
investerare och konsumenter, och för att de 
ska känna förtroende och göras delaktiga, 
bör kommissionen fastställa riktlinjer för 
de ekonomiska sektorer som kan bidra 
mest till uppnåendet av 
klimatneutralitetsmålet. Riktlinjerna bör 
innehålla vägledande utvecklingsbanor 
för minskade växthusgasutsläpp i de 
sektorerna på unionsnivå. Detta skulle ge 
sektorerna säkerhet att vidta lämpliga 
åtgärder och planera för nödvändiga 
investeringar och skulle på så vis hjälpa 
dem att hålla sig kvar på vägen mot 
omställning. Samtidigt skulle det fungera 
som en mekanism för att engagera 
sektorerna i arbetet med 
klimatneutralitetslösningar.

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

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Riktlinjerna till de ekonomiska 
sektorerna bör tas fram genom dialog och 
informationsutbyte i institutionaliserad 
form mellan beslutsfattarna och de 
viktigaste berörda parterna, såsom 
företagsrepresentanter, fackföreningar 
och det civila samhället, och i nära 
samarbete med medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) De överenskomna 
utvecklingsbanorna bör spegla behovet av 
framsteg över tid; i samband med översyn 
bör emellertid flexibilitet medges när 
extraordinära situationer uppstår, särskilt 
krissituationer. De ekonomiska 
sektorerna, i synnerhet små och 
medelstora företag, behöver säkerhet och 
förutsägbarhet att basera sina beslut och 
investeringar på; därför bör översynen av 
utvecklingsbanorna inte göra den gröna 
omställningen mindre förutsägbar.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I enlighet med kommissionens 
åtagande i fråga om principerna om bättre 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Klimatförändringarna är till sin 
natur en gränsöverskridande utmaning och 
det behövs samordnade åtgärder på 
unionsnivå som på ett effektivt sätt 
kompletterar och stärker den nationella 
politiken. Eftersom målet för denna 
förordning – att uppnå klimatneutralitet i 
unionen senast 2050 – inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund av 
sin omfattning och sina verkningar, kan 
uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 

(23) Klimatförändringarna är till sin 
natur en gränsöverskridande utmaning och 
det behövs samordnade och solidariska 
åtgärder på unionsnivå som på ett effektivt 
sätt kompletterar och stärker den nationella 
politiken. Eftersom målet för denna 
förordning – att uppnå klimatneutralitet i 
unionen senast 2050 – inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund av 
sin omfattning och sina verkningar, kan 
uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
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enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Rapporterade utsläpp och upptag i 
hela unionen av växthusgaser som omfattas 
av unionsrätten ska vara i balans senast 
2050 så att utsläppen därmed vid den 
tidpunkten minskar till netto noll, i 
överensstämmelse med Europeiska rådets 
slutsatser av den 12 december 2019 och 
målen i Parisavtalet.

Or. en

Motivering

De gasinventeringsrapporter som medlemsstaterna årligen skickar in till klimatkonventionen 
(UNFCCC) innehåller RAPPORTERADE utsläpps- och upptagsvärden. Klimatneutralitet 
baseras därför på principen om vad atmosfären ”ser” (i motsats till ”bokförda” utsläpp och 
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upptag, som mäter framstegen mot en specifikt politiskt nål). Därför är det viktigt att lyfta 
fram att det är denna typ av utsläppsuppgifter (rapporterade) som bör användas i 
lagstiftningen om klimatneutralitetsmålet. Rapporterade utsläpp och upptag är också det som 
används i de långsiktiga strategier som medlemsstaterna skickar in och i kommissionens 
meddelande om en ren jord åt alla. Därför är denna lydelse viktig som ett förtydligande.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, och ska samtidigt 
säkerställa rättvisa och solidaritet och 
beakta medlemsstaternas olika 
utgångspunkter, kapaciteter och insatser.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Senast i december 2020 ska 
kommissionen, på grundval av en utförlig 
konsekvensbedömning som speglar den 
ekonomiska situationen efter covid-19 och 
ägnar särskild uppmärksamhet åt 
sektorernas minsknings- och 
upptagspotential, se över unionens 
klimatmål för 2030 som avses i artikel 2.11 
i förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1. Om kommissionen anser det 
nödvändigt att ändra det målet ska den, 
baserat på en föregående 
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överenskommelse i Europeiska rådet, 
lägga fram förslag för Europaparlamentet 
och rådet enligt vad som är lämpligt.

Or. en

Motivering

En längre tidsram för kommissionens konsekvensbedömning krävs eftersom det just nu saknas 
viktig information, särskilt den nationella energi- och klimatplanen från vissa medlemsstater 
och en djupanalys av covid-19-pandemins ekonomiska konsekvenser. Förordningen får inte 
heller föregripa resultatet av bedömningen eller en eventuell skärpning av 
utsläppsminskningsmålen. Hittills har alla energi- och klimatmål överenskommits i 
Europeiska rådet, i överensstämmelse med dess roll som vägvisare för EU:s strategiska 
prioriteringar. Alla ändringar i klimatmålen måste därför först ha Europeiska rådets 
samtycke.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Senast i december 2021 ska 
kommissionen bedöma om den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att göra det möjligt att uppnå 
det reviderade 2030-mål som avses i 
artikel 2.3 och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 24

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

4a. Senast i december 2020 ska 
kommissionen utarbeta en plan med 
åtgärder som ska vidtas på unionsnivå för 
att säkerställa att lämpliga resurser 
mobiliseras så att de nödvändiga 
investeringarna kan göras för att få till 
stånd en klimatneutral unionsekonomi.

Or. en

Motivering

Med tanke på de olika utgångspunkterna för att nå klimatneutralitet i ekonomiska sektorer i 
olika medlemsstater bör EU:s finansierings- och stödmekanismer stå i proportion till 
omställningens sociala och ekonomiska börda.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 utgår
Utvecklingsbana för att uppnå 

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

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a 
Riktlinjer för sektorsspecifika 

utvecklingsbanor för att uppnå 
klimatneutralitet
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1. Senast den ... [sex månader efter 
det att denna förordning trätt i kraft] ska 
kommissionen fastställa riktlinjer för 
vägledande utvecklingsbanor på 
unionsnivå för olika ekonomiska sektorer 
för att hjälpa dem att bidra till att uppnå 
klimatneutralitetsmålet senast 2050 i 
enlighet med artikel 2.1.
2. Riktlinjerna enligt punkt 1 ska 
omfatta utsläppsminskningar och 
förbättringar av upptag i följande 
sektorer:
(a) Elsektorn.
(b) Industrisektorn.
(c) Transportsektorn.
(d) Värme- och kylsektorn.
(e) Byggsektorn.
(f) Jordbrukssektorn.
(g) Avfallssektorn och sektorn för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk 
(LULUCF).
(h) Andra sektorer som är relevanta 
för uppnåendet av klimatneutralitetsmålet 
enligt artikel 2.1.
3. Utvecklingsbanorna ska starta 
från och med den ... [sex månader efter 
det att denna förordning trätt i kraft].
4. I riktlinjerna enligt punkt 1 ska 
kommissionen beakta följande:
(a) Socioekonomiskt avtryck.
(b) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.
(c) Sektorns konkurrenskraft i den 
globala ekonomin.
(d) Unionsekonomins 
konkurrenskraft.
(e) Bästa tillgängliga teknik.
(f) Kostnaderna för avveckling och 
återvinning med den använda tekniken 
samt dess påverkan på miljön och den 
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biologiska mångfalden, inklusive 
påverkan från utvinning av råmaterial. (
(g) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.
(h) Rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna.
(i) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet över tid.
(j) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter samt 
energieffektivitets- och 
investeringsinsatser som gjorts av olika 
sektorer för att minska 
koldioxidutsläppen.
(k) Behovet av att säkerställa en 
rättvis och socialt jämlik omställning.
(l) Internationell utveckling och 
insatser som gjorts av tredjeländer för att 
uppnå de långsiktiga målen i Parisavtalet 
och det slutliga målet i Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.
(m) Bästa tillgängliga och mest 
aktuella vetenskapliga bevis, däribland de 
senaste rapporterna från IPCC.
5. Kommissionen ska se över 
riktlinjerna om den finner att det inträffat 
betydande förändringar avseende någon 
av faktorerna i punkt 4.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att alla ekonomiska nyckelsektorer bidrar till klimatneutralitetsmålet. Alla 
sektorer inom och utanför utsläppshandelssystemet bör göra jämförbara insatser och 
engagera sig i arbetet med klimatneutralitetslösningar.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a
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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 det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1.

Or. en

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 29

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.

Or. en

Ändringsförslag 30

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



PA\1205005SV.docx 25/32 PE652.274v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Om de sektorsspecifika 
utvecklingsbanor som avses i artikel 3a.1 
är relevanta för sektorns förmåga att göra 
framsteg mot neutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 31

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.

Or. en

Ändringsförslag 32

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 

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 



PE652.274v01-00 26/32 PA\1205005SV.docx

SV

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.

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 33

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, med beaktande 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.

Or. en

Motivering

Klimatneutralitetsmålet kan endast nås om utsläppsminskningar eller upptag också görs av 
icke energirelaterade sektorer, däribland LULUCF. De nationella energi- och 
klimatplanerna innehåller mest energirelaterad information och räcker därför inte för att 
bedöma framstegen.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Om de åtgärder som vidtagits av 
sektorerna är förenliga med de 
sektorsspecifika utvecklingsbanor som 
avses i artikel 3a.1.

Or. en

Ändringsförslag 35

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

Motivering

Det är medlemsstaterna som ansvarar för att bedöma om de nationella åtgärderna är 
”lämpliga” mot bakgrund av de nationella omständigheterna.

Ändringsförslag 36

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 

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 det mål som 
anges i artikel 2.1 eller inte räcker för att 
säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
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medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

Or. en

Motivering

Det är medlemsstaterna som ansvarar för att bedöma om de nationella åtgärderna är 
”lämpliga” mot bakgrund av de nationella omständigheterna.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Rapporter från Europeiska 
miljöbyrån.

(b) Rapporter från Europeiska 
miljöbyrån och relevanta UNFCCC-
organ.

Or. en

Ändringsförslag 38

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 hur de största 
utsläpparna presterat och om förluster 
från skadliga klimateffekter, om detta 
finns.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e
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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.

utgår

Or. en

Motivering

Sådana svepande formuleringar som ”kompletterande information” försämrar 
rättssäkerheten för medlemsstaterna, eftersom de riskerar att bedömas utifrån helt olika 
dokument av helt olika ursprung och med helt olika tillförlitlighet. Om bedömningen 
kopplades till taxonomiförordningen skulle viss teknik som är nödvändig för att nå 
klimatneutralitetsmålet och förenlig med rapporterna från IPCC och IEA uteslutas.

Ändringsförslag 40

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 
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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.
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 av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.
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

Motivering

Utvecklingsbanorna för de ekonomiska nyckelsektorerna bör fastställas i form av riktlinjer. 
Genom att lägga fast klimatneutralitetsmålet för 2050 i själva rättsakten gör man målet 
bindande och pekar ut riktningen på lång sikt för EU:s ekonomi. Att ovanpå det målet 
fastställa utvecklingsbanor genom en delegerad akt skapar bara rättslig osäkerhet.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 3.2 ska följande led läggas 
till som led da:
”da) En beskrivning av i vad mån de 
sektorsspecifika utvecklingsbanor som 
avses i artikel 3a.1 i förordning .../... 
[klimatlag] är planerade att användas i 
samband med klimatneutralitetsmålet i 
olika sektorer.”

Or. en

Motivering

Ytterligare ett avsnitt i de integrerade nationella energi- och klimatplanerna läggs till för att 
bevaka hur sektorerna planerar att beakta utvecklingsbanorna i sina 
koldioxidminskningsstrategier.

Ändringsförslag 42

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Artikel 11 ska ersättas med 
följande:

(5) Artikel 11 ska ersättas med 
följande:

”Artikel 11

Klimat- och energidialog på flera nivåer

”Artikel 11

Klimat- och energidialog på flera nivåer

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, 

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, däribland företrädare för 
de sektorer som avses i artikel 3a.2 i 
förordning .../... [klimatlag], 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 
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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.”.

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 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I artikel 29 ska punkt 1 ersättas 
med följande:
1. Senast den 31 oktober 2021 och 
därefter vartannat år ska kommissionen, 
särskilt på grundval av de integrerade 
nationella energi- och 
klimatlägesrapporterna, de 
sektorsspecifika utvecklingsbanor som 
avses i artikel 3a.1 i förordning .../... 
[klimatlag], annan information som 
rapporterats enligt den här förordningen, 
indikatorerna och europeisk statistik och 
europeiska data om sådan(a) finns, 
bedöma följande:

Or. en


