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BEKNOPTE MOTIVERING

In de Europese Green Deal van de Commissie wordt een nieuwe groeistrategie vastgesteld die 
de EU moet omvormen tot een eerlijke en welvarende samenleving met een moderne, 
hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie, waar uiterlijk in 2050 netto geen 
broeikasgassen meer worden uitgestoten en de economische groei is losgekoppeld van het 
gebruik van hulpbronnen. De Europese Green Deal moet tevens het natuurlijk kapitaal van de 
Unie beschermen, behouden en verbeteren, en de gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde risico’s en effecten. 

In deze context heeft het voorstel voor de Europese klimaatwet tot doel een kader vast te 
stellen om klimaatneutraliteit in de EU tot stand te brengen. De rapporteur is tevreden met het 
voorstel van de Commissie en stelt een aantal amendementen voor om de verordening 
betreffende de Europese klimaatwet te verbeteren.

Meer concreet heeft de rapporteur in haar ontwerpadvies het volgende ondernomen:

 zij heeft de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu ernstig genomen en 
daarom voorgesteld dat de Unie klimaatneutraliteit tot stand brengt uiterlijk in 2040, 
een decennium eerder dan de in het voorstel van de Commissie vastgestelde 
streefdatum; 

 zij heeft erop gewezen dat bij de transitie rekening moet worden gehouden met 
regionale verschillen en onevenwichten om de transitie billijk en sociaal rechtvaardig 
te maken, alsmede territoriaal inclusief. De transitie moet burgers, regio’s, stedelijke 
en plattelandsgebieden of gemeenschappen omvatten om de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs, de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de 
Europese Green Deal door middel van een nieuw beleid voor duurzame ontwikkeling 
uiterlijk in 2040 te verwezenlijken;

 zij heeft het feit benadrukt dat de nieuwe klimaatwet een duidelijke uitfaseringsdatum 
moet omvatten voor fossiele brandstoffen en de directe en indirecte subsidies hiervoor, 
om uiterlijk in 2040 een klimaatneutrale economie tot stand te brengen. De rapporteur 
heeft het feit benadrukt dat het gebruik van alle fossiele brandstoffen geleidelijk moet 
worden afgebouwd, met als doel de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C boven 
het pre-industriële niveau, met het oog op het realiseren van de 
temperatuurdoelstelling voor de lange termijn die is vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs;

 zij heeft erop gewezen dat het belangrijk is de economische, sociale en territoriale 
cohesie te bevorderen om de doelstellingen op het gebied van klimaatneutraliteit, die 
volgens de Verdragen behoren tot de hoofddoelstellingen van de Unie, te 
verwezenlijken, en een nieuwe doelstelling voor 2030 vastgesteld, namelijk een 
emissiereductie van 65 % ten opzichte van 1990, een cijfer dat ambitieuzer is dan dat 
in het voorstel van de Commissie;

 zij heeft het feit benadrukt dat het belangrijk is een geïntegreerde aanpak te volgen op 
het niveau van de Unie en op nationaal niveau, waarbij alle EU-beleidsmaatregelen 
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worden afgestemd op de doelstelling van een klimaatneutrale EU uiterlijk in 2040; 

 zij heeft het feit onderstreept dat het belangrijk is dat de lidstaten concrete 
reductiedoelstellingen vaststellen waarin expliciete verplichtingen worden vastgelegd 
ter ondersteuning van energie-efficiëntie, de betaalbaarheid van energie en de 
voorzieningszekerheid;

 zij heeft erop gewezen dat aanpassing een essentieel onderdeel is van de mondiale 
respons op de klimaatverandering op de lange termijn, en er daarom op gewezen dat 
uitgebreide nationale aanpassingsstrategieën moeten worden ondersteund en dat de 
partnerschapsovereenkomsten inzake de Europese structuur- en investeringsfondsen 
moeten worden afgestemd op de algemene doelstelling om uiterlijk in 2040 
klimaatneutraliteit in de EU tot stand te brengen;

 zij heeft het feit benadrukt dat synergieën moeten worden bevorderd tussen de 
Europese structuur- en investeringsfondsen en diverse Unieprogramma’s, zoals 
Horizon Europa, om nieuwe technologieën en innoverende oplossingen te 
ondersteunen die het gebruik van fossiele brandstoffen zullen vervangen; 

 zij heeft erop aangedrongen dat gestreefd wordt naar duurzame investeringen en dat 
geëist wordt dat de ESI-fondsen worden gebruikt voor duurzame mobiliteit, 
milieuondernemers en groene infrastructuur;

 zij heeft erop gewezen dat het partnerschapsbeginsel belangrijk is en dat burgers en 
gemeenschappen een belangrijke rol spelen bij het aansturen van de transformatie op 
centraal niveau, alsmede op regionaal en lokaal niveau. De Commissie moet met alle 
geledingen van de samenleving in gesprek gaan, om iedereen de mogelijkheid te 
bieden om actie te ondernemen met het oog op een klimaatneutrale en 
klimaatbestendige samenleving.

Na de indiening van amendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs heeft de 
rapporteur een pakket compromisamendementen voorgesteld dat de steun heeft gekregen van 
de meerderheid van de commissieleden. In dit compromispakket, dat door de Commissie 
regionale ontwikkeling is goedgekeurd, is het volgende overeengekomen: 

 als streefdoel wordt bepaald om de netto-emissies uiterlijk in 2050 terug te dringen tot 
nul, zowel op het niveau van de Unie als op nationaal niveau;

 alle beleidsmaatregelen worden klimaatbestendig gemaakt, om de individuele en daardoor 
de collectieve verwezenlijking van de doelstelling inzake klimaatneutraliteit mogelijk te 
maken;

 er wordt een emissiereductiedoelstelling voor 2030 bepaald van 50 tot 55 % ten opzichte 
van 1990;

 de sociaal-economische en sectorale effectbeoordeling van de Commissie met betrekking 
tot de doelstelling voor 2030 moet beschikbaar zijn in september 2020;
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 eind 2021 moet een beoordeling door de Commissie voorliggen van de wijzigingen die 
nodig zijn in de Uniewetgeving tot uitvoering van het streefcijfer van de Unie voor 2030 
en de Uniewetgeving inzake middelen en instrumenten;

 de Commissie wordt gemachtigd gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het traject dat nodig is om de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te verwezenlijken;

 er wordt een gemeenschappelijk informatiesysteem van de Unie ingesteld, ter facilitering 
van de informatie-uitwisseling en van beste praktijken;

 er wordt beklemtoond dat het partnerschapsbeginsel moet worden nageleefd;

 er wordt onderstreept dat het beginsel dat "de vervuiler betaalt", belangrijk is;

 er wordt benadrukt dat fossiele brandstoffen en de directe en indirecte subsidies hiervoor 
moeten worden afgebouwd;

 er wordt onder andere rekening gehouden met werkgelegenheids- en sociale aspecten, 
demografische uitdagingen, het feit dat de partnerschapsovereenkomsten inzake de ESI-
fondsen moeten worden afgestemd op de doelstelling inzake klimaatneutraliteit, de 
economische neergang als gevolg van de COVID-19-pandemie en het feit dat 
energiearmoede bestreden moet worden.

Dit definitieve advies is het resultaat van intensieve onderhandelingen en het sluiten van 
compromissen. Hoewel de rapporteur de voorkeur had gegeven aan een krachtigere aanpak en 
liever ambitieuzere doelstellingen had vastgesteld, wil zij de schaduwrapporteurs van de 
andere fracties bedanken. De rapporteur verzoekt de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid om de amendementen van de Commissie regionale 
ontwikkeling ernstig in overweging te nemen en rekening te houden met de sterke 
gehechtheid van de commissie aan de doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal11 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal11 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
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omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 
overgelaten.

omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal en de biodiversiteit van 
de Unie beschermen, behouden en 
verbeteren, en de gezondheid en het 
welzijn van de burgers beschermen tegen 
milieugerelateerde risico’s en effecten. 
Deze transitie moet bovendien rechtvaardig 
en inclusief zijn: niemand mag aan zijn lot 
worden overgelaten, noch burgers, noch 
regio’s, noch stedelijke of 
plattelandsgebieden of -gemeenschappen.

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

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

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Met het klimaatbeleid van de Unie, 
de lidstaten en de lokale en regionale 
autoriteiten moet ernaar worden gestreefd 
de bevolking, de planeet, het welzijn, de 
welvaart, de gezondheid, de landbouw- en 
voedselsystemen, de integriteit van 
ecosystemen en de biodiversiteit te 
beschermen tegen de dreiging van de 
klimaatverandering, door een evenwicht te 
creëren tussen de ontwikkelingsbehoeften 
en de duurzaamheids- en 
klimaatdoelstellingen, in het kader van de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en met het oog op de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs. Het klimaatbeleid moet eveneens de 
welvaart maximaliseren binnen de grenzen 
van onze planeet, de veerkracht vergroten 
en de kwetsbaarheid van de samenleving 
en van gebieden voor de 
klimaatverandering verminderen, rekening 
houdend met de economische terugval als 
gevolg van de COVID-19-pandemie.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de 
productie en het verbruik van energie van 
grote invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 

(6) De totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit vereist een 
geïntegreerde aanpak en een bijdrage van 
alle economische sectoren, een 
proportioneel langetermijn-engagement 
in het kader van de Uniebegroting en 
aanpassing aan de specifieke kenmerken 
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energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

van sectoren en regio’s om de overgang 
economisch haalbaar, eerlijk en sociaal 
rechtvaardig te maken, met specifieke 
aandacht voor plattelandsgebieden, 
gebieden die een industriële overgang 
doormaken en regio’s die kampen met 
ontvolking, zoals de meest noordelijke, 
insulaire, grensoverschrijdende en 
bergregio’s, alsmede ultraperifere regio’s. 
Het beginsel “de vervuiler betaalt” moet 
in dat opzicht een belangrijke rol spelen. 
Aangezien de productie en het verbruik van 
energie van grote invloed zijn op de 
emissie van broeikasgassen, is de transitie 
naar een duurzaam, betaalbaar, 
gedecentraliseerd en veilig energiestelsel, 
dat steunt op een goed functionerende 
interne energiemarkt, van essentieel 
belang. In deze context moet het 
regelgevingskader voor energie de 
binnenlandse en economische productie 
en het gebruik van groene energie 
stimuleren en moet rekening worden 
gehouden met het feit dat dit kader moet 
worden geharmoniseerd. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling, alsmede de 
uitfasering van fossiele brandstoffen en 
de directe en indirecte subsidies hiervoor, 
zijn belangrijke factoren bij de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) De Unie heeft als koploper in de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
wereldwijd de verantwoordelijkheid om 
het goede voorbeeld te geven, strenge 
milieunormen voor productie te 
handhaven, de ambitie op mondiaal niveau 
te helpen opdrijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
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inbegrip van klimaatdiplomatie. versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van het handels- en 
investeringsbeleid, het 
ontwikkelingsbeleid en klimaatdiplomatie, 
zonder de economische ontwikkeling van 
de Unie in gevaar te brengen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Unie moet haar klimaatactie en 
internationaal leiderschap inzake klimaat 

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

ook na 2050 voortzetten om de mensheid 
en de planeet te beschermen tegen de 
dreiging van een gevaarlijke 
klimaatverandering, door wereldwijd 
programma’s voor aanpassing aan de 
klimaatverandering te bevorderen, met het 
oog op de verwezenlijking van de in de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
temperatuurdoelstellingen en 
overeenkomstig de wetenschappelijke 
aanbevelingen van de IPCC.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) Aanpassing is een essentieel 
onderdeel van het mondiale antwoord op 
de klimaatverandering op lange termijn. De 
lidstaten en de Unie moeten dus hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor de klimaatverandering 
verminderen, zoals bepaald in artikel 7 van 
de Overeenkomst van Parijs, en de 
gemeenschappelijke baten met andere 
beleidsinstrumenten en wetgeving inzake 
milieu, ontwikkeling en cohesie 
maximaliseren, met name rekening 
houdend met het feit dat de 
partnerschapsovereenkomsten inzake de 
ESI-fondsen moeten worden afgestemd op 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit. 
De lidstaten moeten in samenwerking met 
de regionale en lokale overheden 
uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen 
vaststellen, met bijzondere nadruk op 
lokale investerings- en 
onderwijsprogramma’s om zelfverbruik, 
de integratie van hernieuwbare energie en 
betere energie-efficiëntie te bevorderen, 
rekening houdend met de 
omstandigheden van elke regio. De 
regionale en lokale 
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aanpassingsstrategieën en -plannen 
moeten ondersteund worden door de ESI-
fondsen en moeten worden afgestemd op 
de respectieve nationale strategie.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op regionaal, nationaal en 
EU-niveau om de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, 
moeten de lidstaten, het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
rekening houden met de mate waarin de 
transitie naar klimaatneutraliteit bijdraagt 
aan het welzijn van de burgers, de welvaart 
van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
het nettowerkgelegenheidssaldo als gevolg 
van de maatregelen en de bij- en 
omscholing van werknemers en hun 
sociale inclusie; de aanpassingsbehoeften 
en -kansen in verschillende economische 
sectoren; energie- en voedselzekerheid, de 
betaalbaarheid van energie en voedsel, en 
zelfvoorziening, alsmede het feit dat 
energiearmoede moet worden bestreden; 
een rechtvaardige verdeling en solidariteit 
tussen en binnen de lidstaten, met 
inachtneming van hun economische 
draagkracht en de ontwikkeling van hun 
infrastructuur, de nationale en regionale 
omstandigheden en de noodzaak van 
convergentie in de loop van de tijd; de 
demografische uitdagingen, connectiviteit 
en regionale cohesie; de noodzaak van een 
billijke, sociaal rechtvaardige en 
territoriaal inclusieve transitie, met 
bijzondere aandacht voor afgelegen en 
plattelandsgebieden, die te maken hebben 
met aanzienlijke sociale en economische 
uitdagingen; de noodzaak om te 
investeren in innoverende 



PE652.420v02-00 12/37 AD\1208177NL.docx

NL

productiemiddelen, productie, onderzoek 
en onderwijs; de noodzaak om geleidelijk 
om te schakelen van een lineaire naar een 
circulaire economie; om de lokale 
economieën te bevorderen; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC 
en het IPBES; de noodzaak om bij het 
nemen van beslissingen over investeringen 
en planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering, waaronder de 
uitfasering van directe en indirecte 
subsidies voor fossiele brandstoffen, 
zonder het gebruik van groene waterstof 
uit te sluiten als tijdelijke oplossing; de 
noodzaak om beleidsmaatregelen vast te 
stellen voor duurzame investeringen in 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, met name in insulaire en 
kustregio’s, die kwetsbaar zijn voor de 
klimaatverandering; de noodzaak om het 
verlies en de aantasting van bossen te 
stoppen en duurzaam bosbeheer te 
stimuleren, rekening houdend met het feit 
dat bossen een cruciale rol spelen als 
stabiliserende factor voor het klimaat; 
kosteneffectiviteit en technologische 
neutraliteit bij het verlagen van de 
broeikasgasemissies en het verhogen van 
de verwijdering van broeikasgassen en bij 
het vergroten van de veerkracht van 
gebieden en van de samenleving; 
vooruitgang op het gebied van milieu-
integriteit en ambitieniveau; het feit dat 
verschillende regio’s klimaatneutraliteit 
moeten kunnen realiseren in hun eigen 
tempo, dat pas kan worden vastgesteld na 
een alomvattende effectbeoordeling 
waarin rekening wordt gehouden met het 
effect op de regionale ontwikkeling, 
industrie en werkgelegenheid; 
vooruitgang op het gebied van 
technologische innovatie en schone 
energie; en de noodzaak om geleidelijk 
om te schakelen van een groeiparadigma 
naar een paradigma na groei en een 
duurzameontwikkelingsparadigma.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit zijn een geïntegreerde 
aanpak, veranderingen in het gehele 
beleidsspectrum, ambitieuze en continue 
financiering en een collectieve inspanning 
van alle sectoren van de economie en de 
samenleving vereist, zoals de Commissie 
opmerkt in haar mededeling over de 
Europese Green Deal. De Europese Raad 
heeft in zijn conclusies van 12 december 
2019 verklaard dat alle relevante 
wetgeving en beleidsinstrumenten van de 
Unie moeten stroken met en bijdragen tot 
de verwezenlijking van de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, en dat een gelijk 
speelveld verzekerd moet zijn. Ook heeft 
de Raad de Commissie verzocht om na te 
gaan of daarvoor een aanpassing van de 
bestaande regels vereist is. Even 
belangrijk is het om synergieën te 
bevorderen tussen de Europese structuur- 
en investeringsfondsen en diverse 
Unieprogramma’s, met name Horizon 
Europa, om nieuwe technologieën en 
innoverende oplossingen te ondersteunen 
die het gebruik van fossiele brandstoffen 
kunnen vervangen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
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broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. Tegen 
september 2020 moet de Commissie, op 
basis van een uitgebreide 
effectbeoordeling en rekening houdend 
met haar analyse van de geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplannen die 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2018/1999 van het Europees Parlement en 
de Raad1 bij de Commissie zijn ingediend, 
de 2030-streefcijfers van de Unie inzake 
het klimaat evalueren en mogelijkheden 
onderzoeken om de emissiereductiedoelen 
voor 2030 te verhogen zodat emissies 
tegen die tijd 50 tot 55 % minder zijn dan 
in 1990. Als de Commissie het nodig acht 
om het doel van de Unie voor 2030 te 
wijzigen, moet zij een voorstel doen aan 
het Europees Parlement en de Raad doen 
om deze verordening waar nodig te 
wijzigen. Daarnaast moet de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990.

broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, op basis van een uitgebreide 
beoordeling van de effecten op de EU en 
op elke lidstaat afzonderlijk en rekening 
houdend met haar analyse van de 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen die overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bij de 
Commissie zijn ingediend, de 2030-
streefcijfers van de Unie inzake het klimaat 
evalueren en mogelijkheden onderzoeken 
om de emissiereductiedoelen voor 2030 te 
verhogen zodat emissies tegen die tijd 50 
tot 55% minder zijn dan in 1990, alsmede 
een evenredige financiering uit de EU-
begroting voorstellen om deze mogelijke 
nieuwe doelen voor 2030 te realiseren. Als 
de Commissie het nodig acht om het doel 
van de Unie voor 2030 te wijzigen, moet 
zij een voorstel doen aan het Europees 
Parlement en de Raad doen om deze 
verordening waar nodig te wijzigen. 
Daarnaast moet de Commissie uiterlijk op 
31 december 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55% 
minder zijn dan in 1990. Daarnaast moet 
de Commissie ook rekening houden met 
de noodzaak om zo spoedig mogelijk een 
doelstelling voor 2040 vast te stellen met 
aanzienlijk hogere emissiereducties.

_________________ _________________
1 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 

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

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

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Om ervoor te zorgen dat de Unie en 
de lidstaten op koers blijven om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken en vooruitgang te boeken 
op het gebied van aanpassing aan de 
klimaatverandering, moet de Commissie 
regelmatig de vooruitgang meten en 
beoordelen, waarbij zij alle relevante 
gegevens openbaar moet maken en 
rekening moet houden met de specifieke 
kenmerken van elk gebied. Indien de 
collectieve vooruitgang van de lidstaten en 
de regio’s met betrekking tot 
klimaatneutraliteit of aanpassing aan de 
klimaatverandering onvoldoende is, of 
indien maatregelen van de Unie 
onverenigbaar zijn met de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit of ontoereikend 
zijn om het vermogen tot aanpassing te 
vergroten, de veerkracht te versterken of de 
kwetsbaarheid te verminderen, moet de 
Commissie overeenkomstig de Verdragen 
de nodige maatregelen nemen. De 
Commissie moet ook regelmatig de 
relevante nationale en regionale 
maatregelen beoordelen, en aanbevelingen 
doen en technische ondersteuning bieden 
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versterken en de kwetsbaarheid voor de 
klimaatverandering te verminderen.

indien zij vaststelt dat maatregelen van de 
Unie in bepaalde economische sectoren 
hebben geleid tot een verlies aan 
regionaal concurrentievermogen of banen 
of dat de maatregelen van een lidstaat 
onverenigbaar zijn met de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit of ontoereikend 
zijn om het vermogen tot aanpassing te 
vergroten, de veerkracht te versterken en 
de kwetsbaarheid voor de 
klimaatverandering te verminderen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Europese statistieken en gegevens, en moet 
voorzien in toetsing door deskundigen. 
Voor zover dit passend is en in 
overeenstemming is met zijn jaarlijks 
werkprogramma, moet het Europees 
Milieuagentschap de Commissie bijstaan.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Aangezien burgers, regio’s, 
gemeenschappen en economische spelers 
een belangrijke rol spelen in het aansturen 
van de transitie naar klimaatneutraliteit, 
moet een krachtig publiekelijk en 
maatschappelijk engagement voor 
klimaatactie worden bevorderd op alle 
niveaus, waaronder het nationale, 
regionale en lokale niveau en met de 
sociale partners, waaronder vakbonden, 
en moet de participatie van personen met 
een handicap worden gefaciliteerd en de 
toegankelijkheid van informatie voor deze 
personen worden verbeterd. De 
Commissie moet daarom, overeenkomstig 
het partnerschapsbeginsel en met 
eerbiediging van het gendergelijkheids- 
en het non-discriminatiebeginsel, met alle 
geledingen van de samenleving in gesprek 
gaan, teneinde iedereen de mogelijkheid en 
de gelegenheid te geven om actie te 
ondernemen met het oog op een 
klimaatneutrale en klimaatbestendige 
samenleving, onder meer door een 
Europees klimaatpact te lanceren met het 
doel om burgers in de Unie en 
belanghebbenden te betrekken bij het 
uitwerken van klimaatbeleid op 
Unieniveau door middel van democratisch 
overleg. Het klimaatpact dient ook als 
instrument om beste praktijken uit te 
wisselen, sociale innovatie te bevorderen 
en financiële steun te verlenen voor lokale 
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of gemeenschapsinitiatieven.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van ondernemingen, 
werknemers, investeerders en 
consumenten, om te waarborgen dat de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
onomkeerbaar is, om te zorgen voor een 
geleidelijke vermindering van emissies, en 
om te helpen bij de beoordeling van de 
samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen om een traject af te bakenen 
aan de hand waarvan tegen 2050 
klimaatneutraliteit in de Unie tot stand 
wordt gebracht. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven1. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van ondernemingen, 
werknemers, investeerders en 
consumenten, om te waarborgen dat de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
onomkeerbaar, inclusief en sociaal 
rechtvaardig is en dat zij aangepast is aan 
de sociaal-economische realiteiten in alle 
regio’s, om te zorgen voor een geleidelijke 
vermindering van emissies, en om te 
helpen bij de beoordeling van de 
samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen om een traject voor te stellen 
aan de hand waarvan uiterlijk in 2050 
klimaatneutraliteit in de Unie tot stand 
wordt gebracht. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven1. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
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van de gedelegeerde handelingen. deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

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

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(23) De klimaatverandering is per 
definitie een grensoverschrijdende 
uitdaging. Een gecoördineerd optreden op 
het niveau van de Unie is bijgevolg nodig 
om de nationale en regionale 
beleidsinstrumenten effectief te 
ondersteunen en te versterken. Aangezien 
de doelstelling van deze verordening, 
namelijk de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit in de Unie uiterlijk in 
2050, niet voldoende door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt, maar vanwege de 
omvang of de gevolgen ervan, beter door 
de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan 
de Unie maatregelen vaststellen in 
overeenstemming met het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) neergelegde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken. 
Overeenkomstig het beginsel van loyale 
samenwerking, zoals bepaald in artikel 4 
VEU, staan de Unie en de lidstaten elkaar 
bij om de doelstellingen van deze 
verordening te verwezenlijken, nemen zij 
alle passende maatregelen die uit de in 
deze verordening opgenomen 
doelstellingen en aanbevelingen 
voortvloeien en zien zij af van 
maatregelen die het verwezenlijken van de 
doelstellingen van deze verordening in 
gevaar kunnen brengen,

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie tegen 2050, met het oog op de 

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

de lidstaten is goedgekeurd, met het oog 
op de temperatuurdoelstelling op lange 
termijn die is vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs, door de stijging 
van de gemiddelde temperatuur op aarde 
ruim onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en inspanningen te 
leveren om de temperatuurstijging te 
beperken tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau, alsmede de 
geldstromen af te stemmen op een 
klimaatbestendige ontwikkeling, en biedt 
een kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, 
inclusief het klimaatbestendig maken van 
alle beleid en rekening houdend met de 
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klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid en 
solidariteit tussen de lidstaten.

verschillende uitgangsposities van de 
lidstaten, om de verwezenlijking door de 
afzonderlijke lidstaten en, als gevolg 
daarvan, de collectieve verwezenlijking 
van de in lid 1 genoemde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit mogelijk te 
maken, rekening houdend met de sociale, 
economische en territoriale context en 
met het belang van de bevordering van 
rechtvaardigheid, solidariteit en loyale 
samenwerking tussen de lidstaten en hun 
regio’s.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Tegen september 2020 en na 
uitvoering van een sociaal-economische 
en sectorale effectbeoordeling, beoordeelt 
de Commissie de in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, bepaalt zij nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990 en stelt zij een 
evenredige financiering uit de EU-
begroting voor om deze mogelijke nieuwe 
doelen voor 2030 te realiseren. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

Amendement 22

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

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

4. Uiterlijk op 31 december 2021 
beoordeelt de Commissie hoe de 
Uniewetgeving tot uitvoering van de 
streefwaarde van de Unie voor 2030, 
alsmede de Uniewetgeving inzake 
middelen en instrumenten moet worden 
gewijzigd om emissies te bereiken die 50 
tot 55% minder zijn dan in 1990 en de in 
artikel 2, lid 1, vastgestelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, en neemt zij de nodige 
maatregelen in overweging, waaronder de 
vaststelling van wetgevingsvoorstellen, 
overeenkomstig de Verdragen.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) concurrentievermogen van de 
economie van de Unie;

b) concurrentievermogen van de 
economie van de Unie en maatschappelijk 
welzijn;

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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b bis) aan de gang zijnde en verwachte 
economische neergang die de 
werkgelegenheid, duurzame groei en 
sociale inclusie in gevaar brengen;

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) beste beschikbare technologieën; c) beste beschikbare technologieën en 
een betere toegang hiertoe, alsmede 
technologische vooruitgang;

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie, energiearmoede en 
voorzieningszekerheid, rekening houdend 
met de energiemix van elke lidstaat;

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 29

Voorstel voor een verordening



AD\1208177NL.docx 25/37 PE652.420v02-00

NL

Artikel 3 – lid 3 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de effecten op de biodiversiteit en 
de ecosystemen;

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) voedselveiligheid, 
betaalbaarheid van voedsel en 
voorzieningszekerheid;

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) rechtvaardigheid en solidariteit 
tussen en binnen de lidstaten;

e) rechtvaardigheid, solidariteit en 
loyale samenwerking tussen en binnen de 
lidstaten en regio’s, rekening houdend 
met de sociale, economische en 
territoriale cohesie van de EU;

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) investeringsbehoeften en -kansen; g) publieke en particuliere 
investeringsbehoeften en -kansen, 
waaronder behoeften inzake de 
ontwikkeling van infrastructuur;
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Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

h) de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie en het 
corrigeren van regionale onevenwichten;

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

j) de beste beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke en statistische 
kennis, met inbegrip van de meest recente 
rapporten van de IPCC, het IPBES en een 
uitgebreide sociaal-economische en 
sectorale effectbeoordeling;

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) het engagement voor mondiaal 
leiderschap op het gebied van 
klimaatneutraliteit;

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) de beoordeling van de 
koolstofvoetafdruk en de watervoetafdruk 
in handelsbetrekkingen met derde landen.
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten ontwikkelen in 
samenwerking met de regio’s en de 
gemeenten aanpassingsstrategieën en -
plannen en voeren deze uit, met inbegrip 
van concrete reductiedoelen en brede 
kaders voor risicobeheer, op basis van 
robuuste referentiescenario’s met 
betrekking tot klimaat en kwetsbaarheid, 
voortgangsbeoordelingen en 
effectbeoordelingen, rekening houdend 
met de specifieke kenmerken van elke 
regio.

Amendement 39

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

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

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

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie legt de conclusies van die 
beoordeling, samen met het verslag over de 
stand van de energie-unie dat 
overeenkomstig artikel 35 van Verordening 
(EU) 2018/1999 in het betreffende 
kalenderjaar is opgesteld, voor aan het 
Europees Parlement en de Raad. De 
Commissie verwijst in haar beoordeling 
naar de vooruitgang van de regio’s en 
stedelijke gebieden op het gebied van 
aanpassing zoals bedoeld in artikel 4 en 
verwijst naar sectorale routekaarten 
teneinde een transparante en sociaal 
rechtvaardige transitie naar 
klimaatneutraliteit te bevorderen.

Amendement 42

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



AD\1208177NL.docx 29/37 PE652.420v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de leden 1 en 2 bedoelde 
beoordeling wordt uitgevoerd op grond 
van een gemeenschappelijk EU-
informatiesysteem dat toegankelijk is voor 
het publiek en dat de informatie bevat die 
wordt gegenereerd door de diverse actoren 
die betrokken zijn bij het realiseren van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit en 
het boeken van vooruitgang op het gebied 
van aanpassing. Om standaardisatie en 
homogeniteit van de informatie te 
waarborgen bestaat het 
gemeenschappelijk EU-informatiesysteem 
uit gegevens bestaat die gemakkelijk te 
vinden, toegankelijk, interoperabel en 
herbruikbaar zijn. De Commissie stelt 
overeenkomstig artikel 9 gedelegeerde 
handelingen vast om deze verordening 
aan te vullen door het gemeenschappelijk 
EU-informatiesysteem vast te stellen en 
door de vereisten vast te stellen voor de 
informatie en gegevens die in dit systeem 
moeten worden opgenomen. Dit systeem 
maakt gebruik van de door digitalisering 
en nieuwe technologieën geboden 
mogelijkheden.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
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Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de toereikendheid van de relevante 
nationale maatregelen om ervoor te zorgen 
dat vooruitgang wordt geboekt op het 
gebied van de aanpassing aan de 
klimaatverandering als bedoeld in artikel 4 
en de factoren waarover de lidstaten geen 
controle hebben die van invloed zijn op de 
vooruitgang, waaronder gevallen van 
overmacht.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie legt de conclusies van die 
beoordeling, samen met het verslag over de 
stand van de energie-unie dat 
overeenkomstig artikel 35 van Verordening 
(EU) 2018/1999 in het betreffende 
kalenderjaar is opgesteld, voor aan het 
Europees Parlement en de Raad. De 
Commissie verwijst in haar beoordeling 
naar de door de bevoegde regionale 
overheden en stedelijke gebieden 
genomen maatregelen met betrekking tot 
de in artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit en met 
betrekking tot de aanpassing aan de 
klimaatverandering zoals bedoeld in 
artikel 4 teneinde een transparante en 
sociaal rechtvaardige transitie naar 
koolstofneutraliteit te bevorderen.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Indien de Commissie, met 
inachtneming van de overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, beoordeelde collectieve 
vooruitgang, vaststelt dat de maatregelen 
van een lidstaat of zijn regio’s niet in 
overeenstemming zijn met die doelstelling, 
zoals uitgedrukt in het in artikel 3, lid 1, 
bedoelde traject, of ontoereikend zijn om 
de in artikel 4 bedoelde vooruitgang op het 
gebied van aanpassing aan de 
klimaatverandering te verzekeren, of dat de 
maatregelen van de Unie in specifieke 
regio’s hebben geleid tot een verlies aan 
concurrentievermogen of banen, kan zij 
aanbevelingen aan die lidstaat doen. De 
Commissie maakt dergelijke aanbevelingen 
openbaar.
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Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het in artikel 5, lid 2, bedoelde 
gemeenschappelijk EU-informatiesysteem 
omvat een onderdeel over strategieën, 
maatregelen en goede praktijken om te 
helpen de door de lidstaten genomen 
maatregelen in overeenstemming te 
brengen met de aanbevelingen van de 
Commissie.

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de betrokken lidstaat houdt terdege 
rekening met de aanbeveling in een geest 
van solidariteit en loyale samenwerking 
tussen de lidstaten en de Unie, tussen de 
lidstaten onderling en tussen de betrokken 
lidstaat en zijn regio’s, tenzij 
laatstgenoemden naar behoren 
gemotiveerde bezwaren hebben tegen de 
ontwerpaanbeveling;

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 51
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) regionale statistieken en gegevens, 
met inbegrip van gegevens van stedelijke 
gebieden; en

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de meest recente rapporten van de 
IPCC en een uitgebreide sociaal-
economische en sectorale 
effectbeoordeling; en

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

partnerschapsbeginsel met alle geledingen 
van de samenleving in gesprek, om 
synergieën te garanderen en om de 
uitwisseling van informatie en de 
bewustmaking met het oog op de 
totstandbrenging van een klimaatneutrale 
en klimaatbestendige samenleving te 
versterken. De Commissie bevordert een 
inclusief, interactief en toegankelijk proces 
op alle niveaus, ook op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau, alsook met de sociale 
partners, ngo’s, de burgers en het 
maatschappelijk middenveld, waarbij 
ruime participatie en een grotere 
toegankelijkheid van informatie voor alle 
personen met een handicap worden 
gewaarborgd, om beste praktijken uit te 
wisselen en acties in kaart te brengen die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening. 
Daarnaast kan de Commissie ook 
voortbouwen op de door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 11 van Verordening 
(EU) 2018/1999 opgezette klimaat- en 
energiedialogen op verschillende niveaus.

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 Artikel 11

Klimaat- en energiedialoog op 
verschillende niveaus

Klimaat- en energiedialoog op 
verschillende niveaus

Elke lidstaat zet overeenkomstig nationale 
regels een klimaat- en energiedialoog op 
verschillende niveaus op, waarin lokale 
overheden, maatschappelijke organisaties, 
de bedrijfswereld, investeerders en andere 
betrokken partijen en het brede publiek 
actief kunnen participeren en de 
verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening .../... (klimaatwet) vastgelegde 

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

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