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Ændringsforslag 23
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Tsvetelina 
Penkova

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 192, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), særlig artikel 192, stk. 1,

Or. en

Begrundelse

Forkortelsen vil blive anvendt gennem hele forordningen.

Ændringsforslag 24
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Forslag til forordning
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til artikel 174 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

Or. en

Ændringsforslag 25
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
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vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken.

vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig, 
så ingen lades i stikken. Denne omstilling 
skal respektere artikel 192, stk. 5, i TEUF, 
der fastsætter midlertidige undtagelser for 
medlemsstater, der skønner, at udgifterne 
til en sådan politik er uforholdsmæssigt 
store.

_________________ _________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. fr

Ændringsforslag 26
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
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øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken.

øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken og bør 
sikre, at ingen borgere eller europæiske 
regioner betaler for konsekvenserne af 
denne overgang til en klimaneutral 
økonomi.

_________________ _________________
19  Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. es

Ændringsforslag 27
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken.

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital, at bevare og 
beskytte biodiversiteten og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken, og 
den skal fremme økonomisk, social og 
territorial samhørighed.

_________________ _________________
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19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 28
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken.

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv og gøre brug af tydelige 
mekanismer i Kommissionen for at sikre, 
at ingen lades i stikken.

_________________ _________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 29
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann
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Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken.

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv med særligt fokus på borgere, 
der bor i landdistrikter og fjerntliggende 
områder, så ingen lades i stikken.

_________________ _________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 30
Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
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2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken.

2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken, med 
henblik på at mindske forskellene i 
udviklingen mellem regionerne.

_________________ _________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 31
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken.

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken, 
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herunder borgere, regioner samt by- og 
landdistrikter.

_________________ _________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 32
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken.

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv.

_________________ _________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Or. it

Ændringsforslag 33
Isabel Benjumea Benjumea
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Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Vi bør tage hensyn til den effekt, 
som pandemien forårsaget af covid-19 har 
på den europæiske befolkning, hvad 
angår sundhed og de forskellige områders 
økonomi, hvilket påvirker 
medlemsstaternes beskæftigelse og 
vækstmuligheder på mellemlang sigt.

Or. es

Ændringsforslag 34
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at 
det haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 
°C, navnlig for at reducere 
sandsynligheden for ekstreme 
vejrhændelser. Den globale rapport fra 
Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform 
vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser (IPBES) fra 201921 
viser tab af biodiversitet over hele verden, 
og at klimaændringer er den tredjestørste 
årsag til tab af biodiversitet22.

(2) Den Europæiske Union og dens 
medlemsstater er fuldt engagerede i at 
overholde Parisaftalen og dens 
langsigtede mål og opfordrer til, at man 
straks øger de globale ambitioner i lyset af 
de nyeste videnskabelige oplysninger, 
herunder de seneste rapporter fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC)20 og Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES).
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_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
Særrapport fra IPCC om virkningerne af en 
global opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og de tilhørende 
globale drivhusgasudledningsveje i 
sammenhæng med en styrkelse af det 
globale svar på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelserne på 
at udrydde fattigdom [V. Masson-
Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. 
Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, 
W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, 
S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, og T. Waterfield 
(red.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
Særrapport fra IPCC om virkningerne af en 
global opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og de tilhørende 
globale drivhusgasudledningsveje i 
sammenhæng med en styrkelse af det 
globale svar på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelserne på 
at udrydde fattigdom [V. Masson-
Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. 
Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, 
W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, 
S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, og T. Waterfield 
(red.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).
22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and 
outlook 2020" (Europas miljø – Tilstand 
og fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: 
Den Europæiske Unions 
Publikationskontor, 2019).

Or. en

Begrundelse

Der findes mere end én vigtig IPCC-rapport om emnet, og alle rapporterne bør tages i 
betragtning. Vi foreslår, at man benytter ordlyden fra EU's LTS-bidrag og angiver de 
respektive titler i fodnoten.

Ændringsforslag 35
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
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(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at det 
haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 viser tab af 
biodiversitet over hele verden, og at 
klimaændringer er den tredjestørste årsag 
til tab af biodiversitet22.

(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen, intensivere den 
bæredygtige udvikling og styrke kampen 
for at afskaffe fattigdom. Rapporten 
bekræfter, at det haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 viser tab af 
biodiversitet over hele verden, og at 
klimaændringer er den tredjestørste årsag 
til tab af biodiversitet22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
Særrapport fra IPCC om virkningerne af en 
global opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og de tilhørende 
globale drivhusgasudledningsveje i 
sammenhæng med en styrkelse af det 
globale svar på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelserne på 
at udrydde fattigdom [V. Masson-
Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. 
Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, 
W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, 
S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, og T. Waterfield 
(red.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
Særrapport fra IPCC om virkningerne af en 
global opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og de tilhørende 
globale drivhusgasudledningsveje i 
sammenhæng med en styrkelse af det 
globale svar på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelserne på 
at udrydde fattigdom [V. Masson-
Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. 
Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, 
W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, 
S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, og T. Waterfield 
(red.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 

22 Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
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Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

Or. en

Ændringsforslag 36
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at 
det haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 viser tab af 
biodiversitet over hele verden, og at 
klimaændringer er den tredjestørste årsag 
til tab af biodiversitet22.

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
indførelse af en klimaindsats. Rapporten 
bekræfter, at det haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 viser tab af 
biodiversitet over hele verden, og at 
klimaændringer er den tredjestørste årsag 
til tab af biodiversitet22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C.  
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
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P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (red.)].

P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (red.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

22Det Europæiske Miljøagenturs  "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

22Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

Or. fr

Ændringsforslag 37
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til at 
styrke en retfærdig forandring, 
beskæftigelse og vækst og opfyldelsen af 
FN's mål for bæredygtig udvikling samt for 
på en retfærdig, effektiv og 
omkostningseffektiv måde at nå 
temperaturmålet om at begrænse den 
globale opvarmning til et godt stykke 
under 2 °C over det førindustrielle niveau 
og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C 
over det førindustrielle niveau, som er 
fastlagt i Parisaftalen fra 2015 om 
klimaændringer, som blev vedtaget på den 
21. partskonference under De Forenede 
Nationers rammekonvention.

Or. en
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Begrundelse

Vi kunne ønske os en stærkere formulering om betydningen af det langsigtede mål i forhold til 
andre mål.

Ændringsforslag 38
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

(3) Et fast, langsigtet mål, som 
medlemsstaterne har vedtaget enstemmigt, 
er af afgørende betydning for at bidrage til 
den økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

Or. en

Ændringsforslag 39
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, omskoling, jobskabelse og 
vækst og opfyldelsen af FN's mål for 
bæredygtig udvikling samt for på en 
retfærdig og omkostningseffektiv måde at 
bevæge sig i retning af temperaturmålet i 
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fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

Parisaftalen fra 2015 om klimaændringer, 
som blev vedtaget på den 
21. partskonference under De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer ("Parisaftalen").

Or. en

Ændringsforslag 40
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at nå 
temperaturmålet i Parisaftalen fra 2015 om 
klimaændringer, som blev vedtaget på den 
21. partskonference under De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer ("Parisaftalen").

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskyttelse og oprettelse af 
arbejdspladser og vækst og opfyldelsen af 
FN's mål for bæredygtig udvikling samt for 
på en retfærdig og omkostningseffektiv 
måde at nå temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

Or. fr

Ændringsforslag 41
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og bæredygtig 
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opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

vækst og opfyldelsen af FN's mål for 
bæredygtig udvikling samt for på en 
retfærdig og omkostningseffektiv måde at 
bevæge sig i retning af temperaturmålet i 
Parisaftalen fra 2015 om klimaændringer, 
som blev vedtaget på den 
21. partskonference under De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer ("Parisaftalen").

Or. en

Ændringsforslag 42
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

(3) Et fast, langsigtet mål er af stor 
betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

Or. it

Ændringsforslag 43
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at holde stigningen i den 

(4) Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at holde stigningen i den 
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globale gennemsnitstemperatur et godt 
stykke under 2 °C over det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i 
forhold til det førindustrielle niveau23, og 
deri understreges vigtigheden af tilpasning 
til de skadelige virkninger af 
klimaændringer24 og af at lede finansielle 
strømme i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25.

globale gennemsnitstemperatur et godt 
stykke under 2 °C over det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i 
forhold til det førindustrielle niveau23, og 
deri understreges vigtigheden af tilpasning 
til de skadelige virkninger af 
klimaændringer24 og af at lede finansielle 
strømme i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25 med særlig opmærksomhed på 
de regioner og lande, hvor virkningerne 
af foranstaltninger til bekæmpelse af 
klimaændringer kan være større.

_________________ _________________
23Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen. 23Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen.
24Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen. 24Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen.
25Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen. 25Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 44
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at holde stigningen i den 
globale gennemsnitstemperatur et godt 
stykke under 2 °C over det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i 
forhold til det førindustrielle niveau23, og 
deri understreges vigtigheden af tilpasning 
til de skadelige virkninger af 
klimaændringer24 og af at lede finansielle 
strømme i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25.

(4) Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at holde stigningen i den 
globale gennemsnitstemperatur et godt 
stykke under 2 °C over det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i 
forhold til det førindustrielle niveau23, og 
deri understreges vigtigheden af tilpasning 
til de skadelige virkninger af 
klimaændringer på en måde, der ikke truer 
fødevareproduktionen24, og af at lede 
finansielle strømme i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25.

_________________ _________________
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23Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen. 23Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen.
24Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen. 24Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen.
25Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen. 25Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 45
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Forholdet mellem klimaændringer 
og pandemier såsom covid-19 kræver, at 
EU intensiverer sin indsats for at 
nedbringe de globale 
drivhusgasemissioner, forebygge 
naturkatastrofer og beskytte 
biodiversiteten verden over i henhold til 
målene i Parisaftalen og prioriteringerne i 
Sendai-rammen for 
katastroferisikobegrænsning.

Or. en

Ændringsforslag 46
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
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2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer.

2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer og 
samtidig respektere artikel 192, stk. 5, i 
TEUF, der fastsætter midlertidige 
undtagelser for medlemsstater, såfremt 
udgifterne er uforholdsmæssigt store.

Or. fr

Ændringsforslag 47
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer.

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer, idet man skaber en 
balance mellem behovet for udvikling 
samt bæredygtigheds- og klimamålene 
inden for rammerne af 2030-dagsordenen 
for bæredygtig udvikling og med henblik 
på at opfylde målene i Parisaftalen, 
maksimere velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer.

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer under 
samtidig hensyntagen til den økonomiske 
situation og recessionen som følge af 
covid-19-pandemien.

Or. it

Ændringsforslag 49
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer.

(5) Unionens, medlemsstaternes og 
regionale og lokale myndigheders 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske regionale 
områders og samfundets sårbarhed over 
for klimaændringer.

Or. en
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Ændringsforslag 50
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer.

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, landbrugs- og 
fødevaresystemerne, økosystemernes 
integritet og biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 51
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer.

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og nedsætte tempoet af 
klimaændringerne.
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Or. en

Ændringsforslag 52
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer under hensyntagen 
til den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i Unionen, særlig med 
hensyn til landdistrikter, områder, der er 
påvirket af den industrielle omstilling og 
regioner, der lider under alvorlige og 
permanente naturlige eller demografiske 
handicap såsom de nordligste regioner 
med meget lav befolkningstæthed samt ø- 
og bjergregioner og grænseoverskridende 
regioner samt regioner i den yderste 
periferi. I lyset af energiproduktionens og 
energiforbrugets betydning for 
drivhusgasemissioner er overgangen til et 
bæredygtigt, økonomisk overkommeligt og 
sikkert energisystem, der bygger på et 
velfungerende indre marked for energi, af 
afgørende betydning. Den digitale 
omstilling, teknologisk innovation og 
forskning og udvikling er også vigtige 
drivkræfter med henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 53
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet. Man bør 
ligeledes være særlig opmærksom på at 
udskifte fossilintensive materialer med 
vedvarende og biobaserede materialer fra 
skovbrug og landbrug, som er to sektorer, 
der både fungerer som CO2-udledere og 
som kulstofdræn, og med materialer med 
lavt CO2-indhold.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at erstatte fossilintensive materialer med vedvarende og biobaserede materialer 
med lavt CO2-indhold med henblik på at opnå klimaneutralitet. Materialer og fremstillede 
produkter står for 23 % af CO2-emissionerne som følge af husholdningernes endelige 
efterspørgsel på produkter. Eftersom husholdningernes endelige efterspørgsel på produkter 
udgør 77 % af EU-27's samlede CO2-aftryk, udgør materialer og fremstillede produkter 
næsten en femtedel af EU-27's samlede CO2-emissioner.

Ændringsforslag 54
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem.
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der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende 
betydning. Den digitale omstilling, 
teknologisk innovation og forskning og 
udvikling er også vigtige drivkræfter med 
henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet.

Or. fr

Ændringsforslag 55
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet. Man bør 
navnlig fokusere på at nedbringe 
afhængigheden af fossile brændstoffer, og 
her kan brugen af brint som brændstof og 
energilagringsmedium spille en vigtig 
rolle for at sikre omstillingen til et rent 
lavemissionsenergisystem.

Or. en

Ændringsforslag 56
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det, at alle 
økonomiske sektorer, herunder luftfart og 
søtransport, nedbringer deres emissioner 
til tæt på nul. Princippet om, at 
forureneren betaler, bør være en 
afgørende faktor i denne forbindelse. I 
lyset af energiproduktionens og 
energiforbrugets betydning for 
drivhusgasemissioner er overgangen til et 
bæredygtigt, økonomisk overkommeligt og 
sikkert energisystem, der bygger på et 
velfungerende indre marked for energi, af 
afgørende betydning. Den digitale 
omstilling, teknologisk innovation og 
forskning og udvikling er også vigtige 
drivkræfter med henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet. Dette kan ikke opnås 
uden tilstrækkelig yderligere finansiering 
til forskning og gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Vi vil gerne lægge vægt på yderligere finansiering til forskning og gennemførelse.

Ændringsforslag 57
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det en 
sammenhængende indsats fra alle 
forvaltningsniveauer, finansierings- og 
investeringspolitikker og bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for en bæredygtig og socialt 
retfærdig reduktion af 
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Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

drivhusgasemissioner er overgangen til et 
bæredygtigt, økonomisk overkommeligt og 
sikkert, velfungerende offentligt 
energiforsyningssystem af afgørende 
betydning. Udfasningen af fossile 
brændstoffer samt direkte og indirekte 
subsidier til disse, den digitale omstilling, 
teknologisk innovation og forskning og 
udvikling er også vigtige drivkræfter med 
henblik på at nå målet om klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 58
Vlad-Marius Botoş, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
offentlige og private sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
I denne forbindelse bør den 
lovgivningsmæssige ramme for energi 
harmoniseres på EU-niveau og bør 
indeholde incitamenter til indenlandsk og 
økonomisk produktion og brug af grøn 
energi. Den digitale omstilling, 
teknologisk innovation og forskning og 
udvikling er også vigtige drivkræfter med 
henblik på at nå målet om klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 59
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
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Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer, et forholdsmæssigt 
langsigtet engagement fra EU-budgettet, 
som skal være tilpasset sektorbestemte og 
regionale særtræk for at gøre omstillingen 
økonomisk levedygtig og socialt retfærdig. 
I lyset af energiproduktionens og 
energiforbrugets betydning for 
drivhusgasemissioner er overgangen til et 
bæredygtigt, økonomisk overkommeligt og 
sikkert energisystem, der bygger på et 
velfungerende indre marked for energi, af 
afgørende betydning. Den digitale 
omstilling, teknologisk innovation og 
forskning og udvikling er også vigtige 
drivkræfter med henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 60
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer og alle territoriale 
myndigheder. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
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Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet og mere 
modstandsdygtige og bæredygtige 
områder ved at bidrage til udviklingen af 
landdistrikter og kampen mod affolkning.

Or. en

Ændringsforslag 61
Caroline Roose

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. Princippet om, at 
forureneren betaler, og princippet om ikke 
at gøre skade bør være en afgørende faktor 
i denne forbindelse. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt, decentraliseret og sikkert 
energisystem, der bygger på et 
velfungerende indre marked for energi, af 
afgørende betydning. Den digitale 
omstilling, teknologisk innovation og 
forskning og udvikling er også vigtige 
drivkræfter med henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 62
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, som er et fælles 
anliggende for alle sociale og økonomiske 
sektorer, kræver det et bæredygtigt bidrag 
fra alle for at bekæmpe klimaændringer. I 
lyset af energiproduktionens og 
energiforbrugets betydning for 
drivhusgasemissioner er overgangen til et 
bæredygtigt, økonomisk overkommeligt og 
sikkert energisystem, der bygger på et 
velfungerende indre marked for energi, af 
afgørende betydning. Den digitale 
omstilling, teknologisk innovation og 
forskning og udvikling er også vigtige 
drivkræfter med henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 63
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det nødvendigvis 
en vurdering af virkningen af alle trufne 
foranstaltninger for alle økonomiske 
sektorer. I lyset af energiproduktionens og 
energiforbrugets betydning for 
drivhusgasemissioner er overgangen til et 
såvel miljømæssigt som økonomisk 
bæredygtigt, økonomisk overkommeligt og 
sikkert energisystem, der bygger på et 
velfungerende indre marked for energi, 
formålstjenlig. Den digitale omstilling, 
teknologisk innovation og forskning og 
udvikling er også vigtige drivkræfter med 
henblik på at nå målet om klimaneutralitet.

Or. it
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Ændringsforslag 64
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Kommissionen bør anbefale en 
detaljeret plan med alle de foreslåede 
lovgivningsmæssige og 
ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger 
for at opnå en klimaneutral økonomi i EU 
inden 2050. I denne plan bør man 
fastlægge centrale forhindringer og de 
foranstaltninger, der skal gennemføres på 
EU-niveau for at understøtte 
omlægningen af de enkelte sektorer af 
økonomien

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en fuld forståelse af hver enkelt sektors potentielle bidrag i EU.

Ændringsforslag 65
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Den digitale omstilling, 
teknologisk innovation og forskning og 
udvikling er også vigtige drivkræfter med 
henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet.

Or. fr

Ændringsforslag 66
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann
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Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at skabe større klarhed bør 
Kommissionen fremlægge en definition af 
naturlige og andre kulstofdræn.

Or. en

Ændringsforslag 67
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) Denne energiomstilling må ikke 
udelukke nogen 
energiproduktionssektorer, heller ikke 
kernekraft, hvis de videnskabelige 
fremskridt viser en reel udvikling i form 
af en reduktion af drivhusgasser.

Or. fr

Ændringsforslag 68
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Unionen har ført en ambitiøs 
klimapolitik og har indført en 
lovgivningsmæssig ramme med henblik på 
at nå sit mål for reduktionen af 
drivhusgasemissionerne i 2030. Den 
lovgivning, der gennemfører dette mål, 
består bl.a. af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF26, som indfører 

(7) Unionen har indført en 
lovgivningsmæssig ramme med henblik på 
at nå sit mål for reduktionen af 
drivhusgasemissionerne i 2030. Den 
lovgivning, der gennemfører dette mål, 
består bl.a. af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF26, som indfører 
en ordning for handel med kvoter for 
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en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/84227, som indfører nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner frem til 
2030, og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/84128, som pålægger 
medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug.

drivhusgasemissioner i Unionen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/84227, som indfører nationale mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner frem til 
2030, og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/84128, som pålægger 
medlemsstaterne at opveje 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug.

_________________ _________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 
om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissioner for medlemsstaterne 
fra 2021 til 2030 som bidrag til 
klimaindsatsen med henblik på opfyldelse 
af forpligtelserne i Parisaftalen og om 
ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 
om medtagelse af drivhusgasemissioner og 
-optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug i klima- og 
energirammen for 2030 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse 
nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 69
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Unionen har via pakken "Ren 
energi til alle europæere"29 fulgt en 
ambitiøs dekarboniseringsdagsorden, 
navnlig ved at opbygge en robust 
energiunion, der omfatter 2030-mål for 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi, hvilket er fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU30 og (EU) 2018/200131, og ved 
at styrke relevant lovgivning, herunder 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU32.

(9) Unionen har via pakken "Ren 
energi til alle europæere"29 fulgt en 
ambitiøs dekarboniseringsdagsorden, der 
sigter mod klimaneutralitet, navnlig ved at 
opbygge en robust energiunion, der 
omfatter 2030-mål for energieffektivitet og 
anvendelse af vedvarende energi, hvilket er 
fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/27/EU30 og (EU) 
2018/200131, og ved at styrke relevant 
lovgivning, herunder Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2010/31/EU32.

_________________ _________________
29COM(2016) 860 final af 30. november 
2016.

29COM(2016) 860 final af 30. november 
2016.

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, 
s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, 
s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne 
(EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne 
(EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Begrundelse

EU's rammer er konsekvente og støtter gennemførelsen af målene i Parisaftalen.

Ændringsforslag 70
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati. For at nå disse mål skal 
Unionen insistere på, at dens høje 
miljøstandarder for produktionen i alle 
sektorer, med særligt fokus på landbruget, 
overholdes af alle dens internationale 
handelspartnere.

Or. en

Ændringsforslag 71
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati. Som globalt 
foregangsområde skal Unionen hurtigst 
mulig udfase brugen af fossile 
brændstoffer og subsidier til disse.

Or. en

Ændringsforslag 72
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
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Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at opnå den på en 
omkostningseffektiv, retfærdig, socialt 
afbalanceret og rimelig måde samt at 
bidrage til at hæve det globale 
ambitionsniveau og styrke den globale 
reaktion på klimaændringer ved hjælp af 
alle de værktøjer, den har til rådighed, 
herunder klimadiplomati.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, hvordan denne omstilling skal gennemføres i henhold til 
sprogbrugen i tredje betragtning.

Ændringsforslag 73
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati, uden at true den 
økonomiske udvikling i Den Europæiske 
Union.

Or. en

Ændringsforslag 74
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
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Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
handels- og investeringspolitik, 
udviklingspolitik og klimadiplomati.

Or. en

Ændringsforslag 75
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen har et ansvar som en 
global leder i omstillingen hen imod 
klimaneutralitet, for at bidrage til at hæve 
det globale ambitionsniveau og styrke den 
globale reaktion på klimaændringer ved 
hjælp af alle de værktøjer, den har til 
rådighed, herunder klimadiplomati.

Or. en

Ændringsforslag 76
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed.

Or. fr

Ændringsforslag 77
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Unionen bør som global leder i 
omstillingen i retning af klimaneutralitet 
fremme kønsfølsomme reaktioner på 
virkningerne af klimaændringer, både 
inden for Unionen og andre steder, med 
særligt fokus på Europas nabolande og 
udviklingslande. Unionen bør ligeledes 
støtte en afbalanceret kønsfordeling i 
beslutningsprocessen vedrørende 
politikker til bekæmpelse af 
klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 78
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Europa-Parlamentet har opfordret 
til, at den nødvendige overgang til et 

(11) Europa-Parlamentet har opfordret 
til, at den nødvendige overgang til et 
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klimaneutralt samfund sker senest i 2050, 
og at denne gøres til en europæisk 
succeshistorie33, og Parlamentet har 
erklæret, at der er tale om en klima- og 
miljøkrise34. Det Europæiske Råd nåede i 
sine konklusioner af 12. december 201935 
til enighed om målet om at opnå en 
klimaneutral Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, og det anerkendte også, at det 
er nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, og at omstillingen vil kræve 
betydelige offentlige og private 
investeringer. Det Europæiske Råd 
opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

klimaneutralt samfund sker senest i 2050, 
og at denne gøres til en europæisk 
succeshistorie33, og Parlamentet har 
erklæret, at der er tale om en klima- og 
miljøkrise34. I sin beslutning opfordrede 
Europa-Parlamentet også til en styrkelse 
af EU's ambitioner ved at øge EU's 
reduktionsmål for drivhusgasemissioner i 
2030 til 55 % sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Det Europæiske Råd 
nåede i sine konklusioner af 12. december 
201935 til enighed om målet om at opnå en 
klimaneutral Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, og det anerkendte også, at det 
er nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, og at omstillingen vil kræve 
betydelige offentlige og private 
investeringer. Det Europæiske Råd 
opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

_________________ _________________
33 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

33 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Ændringsforslag 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Europa-Parlamentet har opfordret 
til, at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050, 
og at denne gøres til en europæisk 
succeshistorie33, og Parlamentet har 
erklæret, at der er tale om en klima- og 
miljøkrise34. Det Europæiske Råd nåede i 
sine konklusioner af 12. december 201935 
til enighed om målet om at opnå en 
klimaneutral Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, og det anerkendte også, at det 
er nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, og at omstillingen vil kræve 
betydelige offentlige og private 
investeringer. Det Europæiske Råd 
opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

(11) Europa-Parlamentet har inden 
udbruddet af covid-19-epidemien 
opfordret til, at overgangen til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050, 
og at denne gøres til en europæisk 
succeshistorie33, og Parlamentet har 
erklæret, at der er tale om en klima- og 
miljøkrise34. Det Europæiske Råd nåede i 
sine konklusioner af 12. december 201935 
til enighed om målet om at opnå en 
klimaneutral Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, og det anerkendte også, at det 
er nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, og at omstillingen vil kræve 
betydelige offentlige og private 
investeringer. Det Europæiske Råd 
opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

_________________ _________________
33 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

33 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

Or. it

Ændringsforslag 80
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Europa-Parlamentet har opfordret 
til, at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050, 
og at denne gøres til en europæisk 
succeshistorie33, og Parlamentet har 
erklæret, at der er tale om en klima- og 
miljøkrise34. Det Europæiske Råd nåede i 
sine konklusioner af 12. december 201935 
til enighed om målet om at opnå en 
klimaneutral Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, og det anerkendte også, at det 
er nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, og at omstillingen vil kræve 
betydelige offentlige og private 
investeringer. Det Europæiske Råd 
opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

(11) Europa-Parlamentet har opfordret 
til, at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050, 
og at denne gøres til en europæisk 
succeshistorie33, og Parlamentet har 
erklæret, at der er tale om en klima- og 
miljøkrise34. Det Europæiske Råd nåede i 
sine konklusioner af 12. december 201935 
til enighed om målet om kollektivt at opnå 
en klimaneutral Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, og det anerkendte også, at det 
er nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, og at omstillingen vil kræve 
betydelige offentlige og private 
investeringer. Det Europæiske Råd 
opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

_________________ _________________
33 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

33 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Ændringsforslag 81
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(11) Europa-Parlamentet har opfordret 
til, at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050, 
og at denne gøres til en europæisk 
succeshistorie33, og Parlamentet har 
erklæret, at der er tale om en klima- og 
miljøkrise34. Det Europæiske Råd nåede i 
sine konklusioner af 12. december 201935 
til enighed om målet om at opnå en 
klimaneutral Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, og det anerkendte også, at det 
er nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, og at omstillingen vil kræve 
betydelige offentlige og private 
investeringer. Det Europæiske Råd 
opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

(11) Europa-Parlamentet har opfordret 
til, at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050, 
og at denne gøres til en europæisk 
succeshistorie33, og Parlamentet har 
erklæret, at der er tale om en klima- og 
miljøkrise34. Det Europæiske Råd støttede i 
sine konklusioner af 12. december 201935 
målet om kollektivt at opnå en klimaneutral 
Union senest i 2050 i overensstemmelse 
med målene i Parisaftalen, og det 
anerkendte også, at det er nødvendigt at 
indføre en befordrende ramme, og at 
omstillingen vil kræve betydelige 
offentlige og private investeringer. Det 
Europæiske Råd opfordrede desuden 
Kommissionen til at udarbejde et forslag til 
EU's langsigtede strategi snarest muligt i 
2020 med henblik på vedtagelse heraf i 
Rådet og forelæggelse for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer.

_________________ _________________
33 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

33 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

34 Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

35 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Begrundelse

Ifølge EUCO-konklusionerne fra december 2019 skal klimaneutralitet anses for en kollektiv 
indsats, hvor ingen lades i stikken. Dette omfatter forskellige hastigheder for medlemsstaterne 
og adgang til investeringer.

Ændringsforslag 82
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea

Forslag til forordning
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Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne. Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen bør sammen med 
medlemsstaterne træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål under 
hensyntagen til de enkelte medlemsstaters 
forskellige udgangspunkter for den 
energimæssige omstilling samt deres evne 
til at finansiere de nødvendige 
investeringer, som er en forudsætning for 
omstillingen til klimaneutralitet. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet, men vil blive 
tilpasset forskellige områder afhængig af 
de lokale og regionale behov samt lokale 
målinger af drivhusgasemissionerne.

Or. en

Ændringsforslag 83
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed og på 
medlemsstatsplan senest i 2050. Unionen 
som helhed har et mål om klimaneutralitet 
senest i 2050, som bør forfølges af alle 
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medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

medlemsstaterne, og de bør sammen med 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for også at nå målet på 
medlemsstatsplan. Efter 2050 bør 
Unionen og alle medlemsstaterne 
fortsætte med at reducere emissionerne 
for at sikre, at optagelsen af drivhusgasser 
overstiger emissionerne.

Or. en

Ændringsforslag 84
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem rapporterede 
menneskeskabte emissioner og optaget af 
drivhusgasser i Unionen som helhed senest 
i 2050. Alle medlemsstater bør kollektivt 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
mål om klimaneutralitet senest i 2050, 
baseret på deres nationale 
omstændigheder og adgangen til støtte 
under hensyntagen til BNP pr. indbygger 
og deres udgangspunkt, og 
medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen bør træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at nå dette 
mål. Foranstaltningerne og instrumenterne 
på EU-plan vil udgøre en vigtig del af de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
nå målet.

Or. en
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Begrundelse

Der lægges vægt på, at klimaneutralitet beregnes ved hjælp af rapporterede værdier. Der 
lægges vægt på, at dette er en fælles indsats, der afhænger af kapacitet og finansiering, i 
henhold til EUCO-konklusionerne fra december 2019.

Ændringsforslag 85
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle medlemsstaterne 
og deres regioner, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet. 
Gennemførelsen af Unionens mål om 
klimaneutralitet kræver, at man 
gennemfører specifikke 
klimaneutralitetsmål på nationalt plan.

Or. en

Begrundelse

Specifikke klimaneutralitetsmål på nationalt plan er særdeles vigtige for at sikre 
gennemførelsen af Unionens mål gennem en retfærdig fordeling og for at undgå at 
overbebyrde nogle medlemsstater eller lade nogen slippe gratis.

Ændringsforslag 86
Caroline Roose
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Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

(12) Unionen bør ved hjælp af 
hovedsagelig naturlige dræn og 
teknologiske løsninger, under 
forudsætning af overholdelse af 
konsekvensanalysen af klima- og 
miljøpåvirkningen, sigte mod at opnå en 
balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2040. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2040, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål, 
herunder klimasikring af alle politikker. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

Or. en

Ændringsforslag 87
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed fra 2050 og under 
hensyntagen til det prioriterede mål om et 
økonomisk opsving. Unionen som helhed 
har et mål om klimaneutralitet senest i 
2050, som bør forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
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foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

Or. it

Ændringsforslag 88
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle medlemsstaterne 
og deres regioner, og medlemsstaterne og 
deres regioner, Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen bør træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at nå dette 
mål. Foranstaltningerne på EU-plan vil 
udgøre en vigtig del af de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at nå målet.

Or. en

Ændringsforslag 89
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
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emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2040. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2040, som bør 
forfølges kollektivt og individuelt af alle 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

Or. en

Ændringsforslag 90
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed fra 2050. Unionen 
som helhed har et mål om klimaneutralitet 
senest i 2050, som bør forfølges kollektivt 
af alle medlemsstaterne, og 
medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen bør træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at nå dette 
mål. Foranstaltningerne på EU-plan vil 
udgøre en vigtig del af de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at nå målet.

Or. it

Ændringsforslag 91
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
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Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Alle medlemsstater har ansvar for 
at opnå national klimaneutralitet senest i 
2050. Som et spørgsmål om retfærdighed 
og solidaritet bør anvendelsen af EU-
støttemekanismer og -finansieringer 
såsom Fonden for Retfærdig Omstilling, 
der er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU).../... 1a, tage 
hensyn til medlemsstaternes forskellige 
udgangspunkter for at opnå 
klimaneutralitet. __________________ 1a  
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/… af ../../…. om 
oprettelse af Fonden for Retfærdig 
Omstilling (EUT L ...).

Or. en

Ændringsforslag 92
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Alle medlemsstater har ansvar for 
at bidrage til EU's kollektive 
klimaneutralitet senest i 2050. Som et 
spørgsmål om retfærdighed og solidaritet 
bør anvendelsen af EU-støttemekanismer 
og -finansieringer såsom Fonden for 
Retfærdig Omstilling, der er fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) .../... 1a, tage hensyn til 
medlemsstaternes forskellige 
udgangspunkter for at opnå 
klimaneutralitet.

Or. en
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Ændringsforslag 93
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's 
videnskabelige anbefalinger.

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer ved at fremme 
programmer for tilpasning til 
klimaændringer verden over og leve op til 
de temperaturmål, der er fastsat i 
Parisaftalen i overensstemmelse med 
IPCC's videnskabelige anbefalinger.

Or. en

Ændringsforslag 94
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's 
videnskabelige anbefalinger.

(13) Unionen bør fortsætte foregå med 
et godt eksempel ved gennemførelsen 
gennem sin klimaindsats og sit 
internationale klimalederskab efter 2050 
for at beskytte mennesker og planeten mod 
truslen fra farlige klimaændringer og leve 
op til de temperaturmål, der er fastsat i 
Parisaftalen i overensstemmelse med 
IPCC's videnskabelige anbefalinger.

Or. en

Ændringsforslag 95
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's 
videnskabelige anbefalinger.

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen.

Or. it

Ændringsforslag 96
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til de 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's 
videnskabelige anbefalinger.

(13) Unionen bør fortsætte sin 
klimaindsats og sit internationale 
klimalederskab efter 2050 for at beskytte 
mennesker og planeten mod truslen fra 
farlige klimaændringer og leve op til det 
temperaturmål, der er fastsat i Parisaftalen i 
overensstemmelse med IPCC's 
videnskabelige anbefalinger.

Or. en

Begrundelse

I Parisaftalen findes der kun ét temperaturmål (selv om det består af to elementer).

Ændringsforslag 97
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) EU bør yderligere fremme 
udvikling af ren energi gennem 
eksisterende og nye værktøjer og 
foranstaltninger, som vil bidrage til 
opnåelse af klimaneutralitet.

Or. en

Begrundelse

Der bør ydes tilstrækkelig støtte til omstillingen og fremme af vedvarende energi.

Ændringsforslag 98
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Tsvetelina 
Penkova

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer.

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer i 
samarbejde med regionale og lokale 
myndigheder med særligt fokus på lokale 
investerings- og uddannelsesprogrammer 
for at fremme eget forbrug, integration af 
vedvarende energi og forbedring af 
energieffektivitet. Regionale og lokale 
tilpasningsstrategier og -planer bør støttes 
af ESI-fonde og tilpasses deres respektive 
nationale strategier.



AM\1206858DA.docx 53/198 PE652.651v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Territorial factors play a crucial role in determining the right choice of policy to strengthen 
resilience and adaptation efforts. Geographical, climate, social and economic considerations 
are key to evaluating and assessing vulnerability, managing risks and identifying future 
scenarios for climate variables. Establishing forecasting tools for adaptation and promoting 
resilience which can be tailored to different regional and local circumstances would 
represent an important step forward in developing these strategies. Regional and local 
authorities participation in the adaptation plans and its elaboration bottom-up can guarantee 
a regional and local perspective in Member States' strategies and plans. Promotion of self-
consumption and renewable energy will facilitate the achievement of the climate-neutrality 
goals. ESI Funds must support this transition

Ændringsforslag 99
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer.

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer, der 
afspejler omstændighederne i deres 
regioner.

Or. en

Ændringsforslag 100
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
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Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer.

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale, 
regionale og grænseoverskridende 
tilpasningsstrategier og -planer.

Or. en

Ændringsforslag 101
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Susana Solís 
Pérez, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer.

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljø-, udviklings- 
og samhørighedspolitikker og anden 
miljølovgivning. Medlemsstaterne bør 
vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer.

Or. en



AM\1206858DA.docx 55/198 PE652.651v01-00

DA

Ændringsforslag 102
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, 
nettobeskæftigelsesbalancen som følge af 
foranstaltninger og opkvalificering samt 
omskoling af arbejdstagere og deres 
sociale inklusion, tilpasningsbehov og 
-muligheder i forskellige økonomiske 
sektorer, sikkerheden og den prismæssige 
overkommelighed med hensyn til energi og 
fødevarer, retfærdighed, solidaritet og et 
loyalt samarbejde på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale og 
regionale forhold og behovet for 
konvergens over tid, de demografiske 
udfordringer, konnektivitet og 
samhørighed mellem Unionens regioner, 
behovet for at omstillingen bliver fair og 
socialt retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investeringer- og 
planlægningsbeslutninger, inklusive en 
hurtig udfasning af direkte og indirekte 
tilskud til fossile brændstoffer, som skal 
gennemføres i 2021-budgetcyklussen for 
EU's budget og de nationale budgetter, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
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drivhusgasemissionerne og øget 
modstandsdygtighed i lokale områder og i 
samfundet, og i forbindelse at øge 
modstandsdygtigheden samt udviklingen 
over tid af den miljømæssige integritet og 
det miljømæssige ambitionsniveau, 
fremme af teknologisk innovation og rene 
energikilder.

Or. en

Ændringsforslag 103
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på 
nationalt, regionalt og 
grænseoverskridende plan for at nå målet 
om klimaneutralitet, bør medlemsstaterne 
og Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen også tage hensyn til 
bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold, 
regional samhørighed og behovet for 
konvergens over tid, behovet for at 
omstillingen bliver fair og økonomisk, 
socialt og territorialt retfærdig, så ingen 
lades i stikken, fremme af omskoling af 
arbejdstagere og mulighed for nye 
bæredygtige investeringer, den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, navnlig IPCC's resultater, 
behovet for at integrere risici i forbindelse 
med klimaændringer i investeringer- og 
planlægningsbeslutninger for at foretage 
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ambitionsniveau. mere miljøvenlige og bæredygtige 
investeringer, omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne under 
hensyntagen til "forureneren betaler"-
princippet; og i forbindelse at øge 
modstandsdygtigheden samt udviklingen 
over tid af den miljømæssige integritet og 
det miljømæssige ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 104
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
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øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau, forskellige regioner har 
behov for hver deres tempo hen imod 
opnåelse af klimaneutralitet, og det kan 
kun fastsættes efter en omfattende 
konsekvensanalyse, hvor der tages hensyn 
til indvirkningen på den regionale 
udvikling, industri og beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 105
Tonino Picula

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, at skabe en bæredygtig 
investeringspolitik for økonomisk, social 
og territorial samhørighed, navnlig for 
øregioner og regioner, der grænser op til 
havet, på grund af deres sårbarhed over 
for klimaændringer, den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, navnlig IPCC's resultater, 
behovet for at integrere risici i forbindelse 
med klimaændringer i investerings- og 
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udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 106
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer og 
selvforsyningsgraden; retfærdighed og 
solidaritet på tværs af og i medlemsstaterne 
på baggrund af deres økonomiske 
kapacitet, nationale forhold, navnlig deres 
andel af Natura 2000-beskyttede områder 
samt andelen af skovdækkede områder, 
og behovet for konvergens over tid; 
behovet for at omstillingen bliver fair og 
socialt retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
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integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

drivhusgasemissionerne, og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 107
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet og 
infrastrukturudvikling, nationale forhold 
og behovet for konvergens over tid, 
behovet for at omstillingen bliver fair og 
socialt retfærdig, så ingen lades i stikken, 
baseret på konsekvensanalyser og den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, navnlig IPCC's resultater, 
behovet for at integrere risici i forbindelse 
med klimaændringer i investerings- og 
planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
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ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 108
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samhørigheden mellem de forskellige 
regioner i Unionen, velstanden i 
samfundet og økonomiens 
konkurrenceevne; sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale og 
regionale forhold og behovet for 
konvergens over tid, behovet for at 
omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Or. es
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Ændringsforslag 109
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og 
planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse 
at øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til medlemsstaternes 
forskellige udgangspunkter, de forskellige 
nationale omstændigheder og den 
tilgængelige støtte samt bidraget fra 
omstillingen til klimaneutralitet til 
borgernes velfærd, samfundets velstand og 
økonomiens konkurrenceevne, sikkerheden 
og den prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, samtidig 
med at der især tages hensyn til behovet 
for at bekæmpe energifattigdom; 
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid, behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig i overensstemmelse med Den 
Internationale Arbejdsorganisations 
2015-retningslinjer for en retfærdig 
omstilling til miljømæssigt bæredygtige 
økonomier og samfund for alle.

Or. en

Begrundelse

Der peges på disse omstændigheder fra EUCO i konklusionerne fra december 2019. Vi 
understreger, at der skal lægges vægt på energifattigdom og henvises til ILO’s retningslinjer.
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Ændringsforslag 110
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Opnåelsen af målet om 
klimaneutralitet på europæisk og 
nationalt plan skal afpasses efter det 
faktiske postpandemiske økonomiske 
opsving i alle medlemsstater; de 
grundlæggende europæiske mål 
vedrørende territorial samhørighed, 
ensartet regionaludvikling og europæiske 
virksomheders faktiske konkurrenceevne i 
global sammenhæng bør til enhver tid 
sikres og aldrig bringes i fare ved nogen 
foranstaltning i medfør af klimaloven.

Or. it

Ændringsforslag 111
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Under processen med at nå målet 
om klimaneutralitet skal medlemsstaterne 
og Kommissionen være særligt 
opmærksomme på landdistrikter og 
fjerntliggende områder, der står over for 
betydelige sociale og økonomiske 
udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 112
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann
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Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Skove spiller en central rolle for 
omstillingen til klimaneutralitet. 
Bæredygtig skovforvaltning tæt på 
naturen er vigtig for en løbende 
drivhusgasoptagelse fra atmosfæren og 
giver også mulighed for at levere 
vedvarende og klimavenlige råmaterialer 
til træprodukter, der oplagrer kulstof og 
kan fungere som erstatning for 
fossilbaserede materialer og brændsel. 
Skovenes tredobbelte rolle (dræn, lagring 
og erstatning) bidrager til at reducere 
CO2-udledningerne til atmosfæren og 
sikrer samtidig, at skovene fortsat kan 
vokse og levere mange andre tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 113
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt". 
Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt". 
Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler. Under hensyntagen til 
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sidstnævnte skal Kommissionen revidere 
lovgivningen om materialer og produkter 
for at fremme brugen af vedvarende 
lavemissionsmaterialer med klimafordele, 
der fungerer som kulstofdræn eller delvis 
erstatning for fossilbaserede materialer.

Or. en

Begrundelse

Replacing fossil-intensive materials with renewable, bio-based and low carbon materials is 
crucial for achieving climate neutrality. Materials and manufactured products represent 23 % 
of the CO2 emissions due to domestic final demand for products. As domestic final demand 
for products constitutes 77% of the total EU-27 carbon footprint, materials and manufactured 
products constitute nearly one fifth of the total EU-27 CO2 emissions. By storing and utilizing 
carbon dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced 
renewable materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Ændringsforslag 114
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne 
pagt". Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet. Det 
Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

Or. en
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Begrundelse

Den europæiske grønne pagt beskriver en blandt mange veje til at opnå klimaneutralitet.

Ændringsforslag 115
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle 
politiske områder og en kollektiv indsats i 
alle sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne 
pagt". Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver en gradvis og progressiv udvikling 
af politikkerne og en kollektiv indsats i 
alle sektorer af økonomien og samfundet. 
Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

Or. it

Ændringsforslag 116
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt". 

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder, ambitiøs og vedvarende 
finansiering og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
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Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

meddelelse "Den europæiske grønne pagt". 
Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

Or. en

Ændringsforslag 117
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt". 
Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
og økonomiske områder og en kollektiv 
indsats i alle sektorer af økonomien og 
samfundet, hvilket fremgår af 
Kommissionens meddelelse "Den 
europæiske grønne pagt". Det Europæiske 
Råd fastslog i sine konklusioner af 12. 
december 2019, at al relevant EU-
lovgivning og alle relevante EU-politikker 
skal være i overensstemmelse med og 
bidrage til at nå målet om klimaneutralitet, 
samtidig med at der tages hensyn til lige 
vilkår, og det opfordrede Kommissionen til 
at undersøge, om dette kræver en tilpasning 
af de gældende regler.

Or. en

Ændringsforslag 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

Forslag til forordning
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Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt". 
Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
offentlige og private sektorer og i 
samfundet, hvilket fremgår af 
Kommissionens meddelelse "Den 
europæiske grønne pagt". Det Europæiske 
Råd fastslog i sine konklusioner af 12. 
december, at al relevant EU-lovgivning og 
alle relevante EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

Or. en

Ændringsforslag 119
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 har 
Kommissionen til hensigt på grundlag af 
en omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
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integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, at foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990 og desuden levere 
oplysninger om de rapporterede 
emissioner og optagelse, der er planlagt i 
2030. Såfremt den finder det nødvendigt at 
ændre Unionens mål for 2030, har den til 
hensigt at fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
har Kommissionen til hensigt senest i 
december 2021 at foretage en vurdering af, 
om EU-lovgivningen til gennemførelse af 
dette mål bør ændres. EU bekræfter sit 
mål om at nedbringe emissionerne med 
mindst 40 % sammenlignet med 1990 
inden 2030 og vil kun overveje at hæve sit 
mål gennem en fælles indsats, hvor alle 
store udlederlande enes om et 
sammenligneligt ambitionsniveau.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Begrundelse

Ifølge aftalen i EUCO-konklusionerne i december 2019 og under hensyntagen til den 
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ekstraordinære situation og de præcise økonomiske konsekvenser af covid-19-pandemien 
foreslår vi, at reduktionsmålet i 2030 fastsættes til 40 %.  Vi vil gerne understrege 
betydningen af at fastholde EUCO's ledende rolle som en forudsætning for politisk 
troværdighed i en krisetid. For at få en fuld forståelse af, hvordan vi skal opnå 
klimaneutralitet i 2050 bør rapporterede tal for emissioner og optagelse også fremlægges i 
konsekvensanalysen for 2030.

Ændringsforslag 120
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990 Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990 Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
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gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Målet om 
klimaneutralitet må for at være retfærdigt 
og opnåeligt ikke stå i modsætning til den 
økonomiske og sociale ligevægt i 
medlemsstaterne og i de sektorer, som de 
har inddraget i forfølgelsen af dette mål.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 121
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
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alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse med en 
opdeling pr. medlemsstat, idet man 
evaluerer de forventede virkninger på 
medlemsstatsniveau og under hensyntagen 
til sin analyse af de integrerede nationale 
energi- og klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990, for at nå dette mål skal 
alle medlemsstaterne forpligte sig til at 
nedbringe deres emissionsniveauer med 
mindst 40 % inden 2030. Såfremt den 
finder det nødvendigt at ændre Unionens 
mål for 2030, bør den fremsætte forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om ændring 
af denne forordning i relevant omfang. 
Derudover bør Kommissionen senest den 
30. juni 2021 vurdere, hvordan EU-
lovgivningen til gennemførelse af dette mål 
bør ændres med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en
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Ændringsforslag 122
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på mindst 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på mindst 55 % 
sammenlignet med 1990. Kommissionen 
skal ligeledes fremlægge bindende 
reduktionsmål på mellem 80 og 85 % for 
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2040 snarest mulig og senest i 2025.
_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 123
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
I betragtning af Unionens mål om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050 er det 
vigtigt, at klimaindsatsen styrkes 
yderligere, og navnlig at Unionens 
klimamål for 2030 øges til en reduktion af 
emissionerne på 65 % sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
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Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

_________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 124
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 



PE652.651v01-00 76/198 AM\1206858DA.docx

DA

sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2021 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foreslå en gennemgang 
af Unionens 2030-mål for klimaet, 
undersøge mulighederne for et nyt 2030-
mål på op til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990 og foreslå tilstrækkelig 
finansiering over EU's budget for at nå 
det mulige nye mål. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på op til 55 % 
sammenlignet med 1990.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 125
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse for at måle 
virkningerne for EU og for de enkelte 
medlemsstater og under hensyntagen til sin 
analyse af de integrerede nationale energi- 
og klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
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med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 % 
sammenlignet med 1990.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 126
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
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integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936 og de fastlagte 
virkninger af dette på nationalt plan, 
foretage en gennemgang af Unionens 
2030-mål for klimaet og undersøge 
mulighederne for et nyt 2030-mål på 50 til 
55 % reduktion af emissionerne 
sammenlignet med niveauerne i 1990. 
Såfremt den finder det nødvendigt at ændre 
Unionens mål for 2030, bør den fremsætte 
forslag til Europa-Parlamentet og Rådet om 
ændring af denne forordning i relevant 
omfang. Derudover bør Kommissionen 
senest den 30. juni 2021 vurdere, hvordan 
EU-lovgivningen til gennemførelse af dette 
mål bør ændres med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 127
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne 
pagt" sin hensigt om at foretage en 
vurdering og fremsætte forslag med 
henblik på at øge Unionens mål for 
reduktionen af drivhusgasemissioner i 
2030 for at sikre dette reduktionsmåls 
overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet senest i 2050. I samme 
meddelelse understregede Kommissionen, 
at alle EU-politikker bør bidrage til målet 
om klimaneutralitet, og at alle sektorer 
bør løfte deres del af opgaven. Senest i 
september 2020 bør Kommissionen på 
grundlag af en omfattende 
konsekvensanalyse og under hensyntagen 
til sin analyse af de integrerede nationale 
energi- og klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

(17) De inddæmningsforanstaltninger, 
der er vedtaget som svar på covid-19-
pandemien vil resultere i den alvorligste 
recessionsspiral siden den store 
depression. Hvis klimaneutralitet skal 
opnås inden for den tidsramme, der er 
udstukket af Det Europæiske Råd, vil det 
have en procyklisk virkning, mens det til 
gengæld er afgørende vigtigt at 
iværksætte robuste anticykliske politikker. 
Det er derfor nødvendigt at gøre 
opnåelsen af klimaneutralitet betinget af et 
fuldt økonomisk opsving i alle 
medlemsstater. Senest i december 2021 
bør Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse, der tager 
hensyn til de socioøkonomiske følger af 
pandemien på mellemlang og lang sigt, 
samt af en analyse af de integrerede 
nationale energi- og klimaplaner, som 
forelægges Kommissionen i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/199936, foretage en gennemgang af 
Unionens 2030-mål for klimaet og 
undersøge mulighederne for et nyt 2030-
mål, der er bedre tilpasset de ændrede 
europæiske og globale økonomiske 
rammer. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

_________________ _________________
36Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen (EUT L 
328 af 21.12.2018, s. 1). 663/2009 og (EF) 
nr. 715/2009 del Parlamento europeo e del 

36Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen (EUT L 
328 af 21.12.2018, s. 1). 663/2009 og (EF) 
nr. 715/2009 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, le direttive del 
Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e 
che abroga il regolamento (UE) n. Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
525/2013/EF (EFT L 328 af 4.1.2003, s. 1)

Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, le direttive del 
Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e 
che abroga il regolamento (UE) n. Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
525/2013/EF (EFT L 328 af 4.1.2003, s. 1)

Or. it

Ændringsforslag 128
Andrey Novakov, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter Pollák, 
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på op til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
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2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på op til 55 % 
sammenlignet med 1990.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 129
Tonino Picula

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
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alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 65 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 65 % 
sammenlignet med 1990.

_________________ _________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 130
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene under hensyntagen til de 
særlige kendetegn ved hver enkelt 
område. Hvis de kollektive fremskridt, 
som medlemsstaterne gør med hensyn til at 
nå målet om klimaneutralitet eller med 
hensyn til tilpasning, er utilstrækkelige, 
eller Unionens foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at øge tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden eller mindske 
sårbarheden, bør Kommissionen vurdere 
behovet for teknisk bistand og viden og 
samarbejde med medlemsstaten om at 
indføre de nødvendige foranstaltninger og 
den nødvendige tid til at mindske 
afstanden mellem forventningerne og 
virkeligheden. Hvis medlemsstaten ikke 
når målet, kan Kommissionen træffe de 
nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger samt tilbyde 
teknisk bistand, såfremt den konstaterer, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at øge tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 131
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 



AM\1206858DA.docx 85/198 PE652.651v01-00

DA

Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt måle og 
vurdere fremskridtene og stille alle 
relevante data til rådighed for 
offentligheden. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne og 
regionerne gør med hensyn til at nå målet 
om klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, er utilstrækkelige, eller 
Unionens foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at øge tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden eller mindske 
sårbarheden, bør Kommissionen træffe de 
nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale og regionale 
foranstaltninger og fremsætte henstillinger, 
såfremt den konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer. I 
henhold til traktatens bestemmelser sikrer 
Kommissionen, at alle medlemsstaterne 
anvender denne forordning, og den kan i 
givet fald benytte sig af artikel 258 og 
artikel 260 i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Hvis fremskridtene overvåges effektiv, kan det styrke synligheden, gennemsigtigheden og 
følelsen af ejerskab til bestræbelserne på at opnå klimaneutralitet. De opnåede data skal 
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derfor være til rådighed til enhver tid, ikke kun i form af regelmæssige rapporter. De juridisk 
bindende kompromisser i denne forordning skal håndhæves af Kommissionen med alle 
midler, herunder muligheden for at iværksætte traktatbrudsprocedurer ved Den Europæiske 
Unions Domstol i henhold til traktatens bestemmelser.

Ændringsforslag 132
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer, idet 
artikel 192, stk. 5, i TEUF, der fastsætter 
midlertidige undtagelser for 
medlemsstater, der skønner, at udgifterne 
til en sådan politik er uforholdsmæssigt 
store, respekteres.

Or. fr
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Ændringsforslag 133
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at EU's foranstaltninger har 
ført til tab af regional konkurrenceevne 
og job i nogle sektorer af økonomien, eller 
at en medlemsstats foranstaltninger ikke er 
i overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at øge tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 134
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
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Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene og mangler i den 
nødvendige støtte. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af et så komplekst mål kræver kompleks overvågning, ikke bare af fremgang, 
men også af mangler og den nødvendige støtte.

Ændringsforslag 135
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale og regionale 
foranstaltninger og fremsætte henstillinger, 
såfremt den konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 136
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
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Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC og en omfattende socioøkonomisk 
og sektoropdelt konsekvensanalyse af alle 
foreslåede nye mål. Eftersom 
Kommissionen har forpligtet sig til at 
undersøge, hvordan EU-klassificering kan 
anvendes i den offentlige sektor i 
forbindelse med den europæiske grønne 
pagt, bør dette omfatte oplysninger om 
miljømæssigt bæredygtige investeringer fra 
Unionens og medlemsstaternes side, der er 
i overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 137
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste og bedste videnskabelige, tekniske 
og socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
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klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 138
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen på alle 
niveauer, herunder på nationalt, regionalt 
og lokalt niveau og med arbejdsmarkedets 
parter, herunder de faglige 
organisationer, og lettelse af deltagelse og 
adgang til information for alle personer 
med handicap. Kommissionen bør derfor 
søge at samarbejde med kompetente 
institutioner for at fremme styring på alle 
forvaltningsniveauer og med alle dele af 
samfundet og styrke 
informationsudveksling og bevidstgørelse, 
der har til formål at opnå et klimaneutralt 
samfund, herunder ved at lancere en 
europæisk klimapagt. Mulighederne for at 
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deltage vil blive udviklet for at garantere 
inddragelsen af arbejdsmarkedets parter, 
økonomiske aktører og borgerne i al 
almindelighed i de strategier og planer, 
som medlemsstaterne og de regionale og 
lokale myndigheder vedtager i forbindelse 
med styringen af energi- og 
klimaanliggender.

Or. en

Begrundelse

Achieving a climate-neutral and a climate-resilient society must be based on exchanging 
information and raising public awareness. Strengthening these tools is a task that can be led 
by the Commission in the design and implementation of its public policies, in that they are 
based on a cross-cutting approach, whereas the proposed actions are specific to the sectoral 
policies that national, regional and local authorities may want to pursue, if appropriate. 
Reference to accessibility of information to all persons with disabilities is a mandatory EU 
compromise as signatory of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Ændringsforslag 139
Caroline Roose

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt med 
henblik på at inddrage EU's borgere og 
interessenter i udarbejdelsen af 
klimapolitikker på EU-niveau gennem en 
proces med direkte demokrati. 
Klimapagten skal også fungere som et 
redskab til at dele bedste praksis, fremme 
social innovation og yde økonomisk støtte 
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til lokalsamfundenes initiativer, der har 
potentiale til at ramme bredere, hvis de 
opskaleres og/eller kopieres andre steder.

Or. en

Ændringsforslag 140
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) Eftersom borgerne og økonomiske 
operatører spiller en vigtig rolle i at 
fremme omstillingen til klimaneutralitet, 
bør der gøres en indsats for at fremme et 
stærkt offentligt og socialt engagement i 
klimaindsatsen. Kommissionen bør derfor 
søge at samarbejde med alle dele af 
samfundet og sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt. Den 
Europæiske Union bør via EU-
finansiering give eksperter mulighed for 
at finde og gennemføre innovative 
løsninger på de økonomiske og 
miljømæssige udfordringer på vej mod 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 141
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 

(20) Borgerne oplever en 
socioøkonomisk virkning af omstillingen 
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klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og 
socialt engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

til klimaneutralitet. Kommissionen bør 
derfor søge at samarbejde med alle dele af 
samfundet og benytte sig af de 
flerniveaudialoger om klima og energi, 
der er iværksat af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999, herunder med 
henblik på denne forordning.

Or. it

Ændringsforslag 142
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt, idet man 
er særligt opmærksom på kønsligestilling 
og ikkeforskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 143
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig (20) Eftersom borgerne og regionerne 
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rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

spiller en vigtig rolle i at fremme 
omstillingen til klimaneutralitet, bør der 
gøres en indsats for at fremme et stærkt 
offentligt og socialt engagement i 
klimaindsatsen på såvel nationalt som 
regionalt og lokalt plan. Kommissionen 
bør derfor søge at samarbejde med alle dele 
af samfundet og sætte dem i stand til at 
træffe foranstaltninger, der fører henimod 
et klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

Or. es

Ændringsforslag 144
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) Eftersom borgerne og regionerne 
spiller en vigtig rolle i at fremme en 
rimelig og retfærdig omstilling til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

Or. en

Begrundelse

Vi ønsker at ændre henvisningen til regioner i indledningen til denne artikel.

Ændringsforslag 145
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Forslag til forordning
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Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Innovative tekniske og naturlige 
løsninger som CO2-optagelse og -lagring, 
skovrejsning m.v., der styrker optagelsen 
af drivhusgasser, og som er den vigtigste 
metode til at opnå klimaneutralitet i en 
udviklet økonomi, bør fremmes af Den 
Europæiske Union gennem konsekvent og 
konstant direkte finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 146
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til 
klimaneutralitet og en gradvis reduktion 
over tid samt for at bidrage til 
vurderingen af sammenhængen mellem 
foranstaltninger og fremskridt i forhold til 
målet om klimaneutralitet bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning39. For at sikre lige deltagelse i 

udgår
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forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.
_________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Klimamålene og kursen bør fastlægges af Det Europæiske Råd eller i henhold til den 
almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 147
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til 
klimaneutralitet og en gradvis reduktion 
over tid samt for at bidrage til vurderingen 
af sammenhængen mellem foranstaltninger 
og fremskridt i forhold til målet om 
klimaneutralitet bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 

(21) For at sikre forudsigelighed samt 
for at bidrage til vurderingen af 
sammenhængen mellem foranstaltninger 
og fremskridt i forhold til målet om 
klimaneutralitet bør hver enkelt 
medlemsstat inden for rammerne af sin 
langsigtede strategi i henhold til artikel 15 
i forordning (EU) 2018/1999 fastlægge et 
gradvist forløb for en progressiv reduktion 
af nettodrivhusgasemissionerne i Unionen 
og sigte mod opnåelse af 
drivhusgasneutralitet under hensyntagen 
til de fremtidige makroøkonomiske 
scenarier fra 2050.
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ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.
_________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. it

Ændringsforslag 148
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen med henblik på at 
fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet skal 
Kommissionen efter en detaljeret 
konsekvensanalyse fremlægge forslag til 
en forordning for Europa-Parlamentet og 
Rådet, der udstikker en kurs for opnåelse 
af drivhusgasneutralitet senest 2050.
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gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.
_________________
37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 149
Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen med henblik på at 
fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt borgerne og alle økonomiske 
aktører, herunder virksomheder, 
arbejdstagere, faglige organisationer, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
Kommissionen vurdere mulighederne for 
strukturen og udformningen af en kurs for 
opnåelse af drivhusgasneutralitet senest 
2050 og i denne henseende fremlægge 
forslag til lovgivning for Europa-
Parlamentet og Rådet.
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principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

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

Or. en

Ændringsforslag 150
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen med henblik på at 
fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 

(21) For at bevare EU-ledelsens 
troværdighed vedrørende klimaændringer 
og for at sikre forudsigelighed for og tillid 
blandt alle økonomiske aktører, herunder 
virksomheder, arbejdstagere, investorer og 
forbrugere, og sikre en uigenkaldelig 
omstilling til klimaneutralitet og en gradvis 
reduktion over tid samt for at bidrage til 
vurderingen af sammenhængen mellem 
foranstaltninger og fremskridt i forhold til 
målet om klimaneutralitet skal beføjelsen 
til at fastlægge 
emissionsreduktionsmålene udøves med 
fuld deltagelse af alle centrale EU-
institutioner, dvs. efter en grundlig 
konsekvensanalyse, gennem 
lovgivningsproceduren og i henhold til 
strategiske retningslinjer fra Det 
Europæiske Råd.



AM\1206858DA.docx 101/198 PE652.651v01-00

DA

aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

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

Or. en

Begrundelse

Kursen med henblik på at opnå klimaneutralitetsmålene består i praksis i fastsættelse af 
mellemliggende mål, som af hensyn til den politiske troværdighed af EU's klimapolitik fortsat 
bør være EUCO's beføjelse.

Ændringsforslag 151
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen med henblik på at 
fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til 
klimaneutralitet, som er godt tilpasset den 
socioøkonomiske virkelighed i alle 
regioner og en gradvis reduktion over tid 
samt for at bidrage til vurderingen af 
sammenhængen mellem foranstaltninger 
og fremskridt i forhold til målet om 
klimaneutralitet bør Kommissionen 
gennemføre en omfattende 
socioøkonomisk og sektoropdelt 
konsekvensanalyse. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 



PE652.651v01-00 102/198 AM\1206858DA.docx

DA

navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning37. 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 
af delegerede retsakter bør Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig modtage 
alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37.

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

Or. en

Ændringsforslag 152
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på at fastlægge en kurs for 
opnåelse af drivhusgasneutralitet senest 
2050. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske og sociale 
aktører, herunder virksomheder, 
arbejdstagere, investorer og forbrugere, og 
sikre en uigenkaldelig omstilling til 
klimaneutralitet og tage hensyn til 
dimensionen med social samhørighed og 
en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på at fastlægge en kurs for 
opnåelse af drivhusgasneutralitet senest 
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høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

2050 i henhold til målene i Parisaftalen. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning37. 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 
af delegerede retsakter bør Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

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

Or. en

Ændringsforslag 153
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på at fastlægge en kurs for 

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig, inklusiv og socialt retfærdig 
omstilling til klimaneutralitet og en gradvis 
reduktion over tid samt for at bidrage til 
vurderingen af sammenhængen mellem 
foranstaltninger og fremskridt i forhold til 
målet om klimaneutralitet bør beføjelsen til 
at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
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opnåelse af drivhusgasneutralitet senest 
2050. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

på at fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning37. 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 
af delegerede retsakter bør Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

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

Or. en

Ændringsforslag 154
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I overensstemmelse med 
Kommissionens tilsagn om at følge 
principperne om bedre lovgivning bør der 
tilstræbes sammenhæng mellem Unionens 
instrumenter for så vidt angår reduktion af 
drivhusgasemissioner. Systemet til måling 
af fremskridtene med hensyn til at nå målet 
om klimaneutralitet og sammenhængen 
mellem de foranstaltninger, der træffes 
med dette mål for øje, bør bygge på og 
være i overensstemmelse med den 
forvaltningsramme, som er fastlagt i 
forordning (EU) 2018/1999. Navnlig bør 

(22) I overensstemmelse med 
Kommissionens tilsagn om at følge 
principperne om bedre lovgivning bør der 
tilstræbes sammenhæng og 
komplementaritet mellem Unionens 
instrumenter for så vidt angår reduktion af 
drivhusgasemissioner. Systemet til måling 
af fremskridtene med hensyn til at nå målet 
om klimaneutralitet og sammenhængen 
mellem de foranstaltninger, der træffes 
med dette mål for øje, bør bygge på og 
være i overensstemmelse med den 
forvaltningsramme, som er fastlagt i 
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systemet med regelmæssig rapportering og 
den tidsmæssige rækkefølge af 
Kommissionens vurdering og 
foranstaltninger på grundlag af 
rapporteringen bringes i overensstemmelse 
med kravene til medlemsstaterne om 
forelæggelse af oplysninger og rapporter i 
henhold til forordning (EU) 2018/1999. 
Forordning (EU) 2018/1999 bør derfor 
ændres for at føje målet om 
klimaneutralitet til de relevante 
bestemmelser.

forordning (EU) 2018/1999. Navnlig bør 
systemet med regelmæssig rapportering og 
den tidsmæssige rækkefølge af 
Kommissionens vurdering og 
foranstaltninger på grundlag af 
rapporteringen bringes i overensstemmelse 
med kravene til medlemsstaterne om 
forelæggelse af oplysninger og rapporter i 
henhold til forordning (EU) 2018/1999. 
Forordning (EU) 2018/1999 bør derfor 
ændres for at føje målet om 
klimaneutralitet til de relevante 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 155
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Klimaændringer er pr. definition en 
grænseoverskridende udfordring, og der er 
behov for en koordineret indsats på EU-
plan for effektivt at supplere og styrke 
nationale politikker. Målene for denne 
forordning, nemlig senest i 2050 at opnå 
klimaneutralitet i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

(23) Klimaændringer er pr. definition en 
grænseoverskridende udfordring, så der er 
behov for en koordineret indsats på EU-
plan for effektivt at supplere og styrke 
nationale politikker. Målene for denne 
forordning, nemlig senest i 2050 at opnå 
klimaneutralitet i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål. I henhold til princippet om loyalt 
samarbejde, jf. artikel 4 i samme traktat, 
skal Unionen og medlemsstaterne bistå 
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hinanden med at nå målene med denne 
forordning, medlemsstaterne skal træffe 
alle relevante foranstaltninger som følge 
af målene og henstillingerne i denne 
forordning og afholde sig fra enhver 
foranstaltning, der kan true 
gennemførelsen af målene med denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Princippet om loyalt samarbejde supplerer nærheds- og proportionalitetsprincippet og 
styrker forpligtelserne til gensidig bistand mellem EU og medlemsstaterne samt opstiller 
forpligtelser for medlemsstaterne, som skal samarbejde loyalt for at nå målet om 
klimaneutralitet.

Ændringsforslag 156
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Klimaændringer er pr. definition en 
grænseoverskridende udfordring, og der er 
behov for en koordineret indsats på EU-
plan for effektivt at supplere og styrke 
nationale politikker. Målene for denne 
forordning, nemlig senest i 2050 at opnå 
klimaneutralitet i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

(23) Klimaændringer er pr. definition en 
grænseoverskridende udfordring, og der er 
behov for en koordineret indsats mellem de 
berørte medlemsstater, hvis samordning 
støttes af EU, for effektivt at supplere og 
styrke nationale politikker. Målene for 
denne forordning, nemlig senest i 2050 at 
opnå klimaneutralitet i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —
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Or. fr

Ændringsforslag 157
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Klimaændringer er pr. definition en 
grænseoverskridende udfordring, og der er 
behov for en koordineret indsats på EU-
plan for effektivt at supplere og styrke 
nationale politikker. Målene for denne 
forordning, nemlig senest i 2050 at opnå 
klimaneutralitet i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

(23) Klimaændringer er pr. definition en 
grænseoverskridende udfordring, og der er 
behov for en koordineret indsats på EU-
plan for effektivt at supplere og styrke 
nationale og regionale politikker. Målene 
for denne forordning, nemlig senest i 2050 
at opnå klimaneutralitet i Unionen, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

Or. en

Ændringsforslag 158
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Klimaændringer er pr. definition en 
grænseoverskridende udfordring, og der er 
behov for en koordineret indsats på EU-

(23) Klimaændringer er pr. definition en 
grænseoverskridende udfordring, og der er 
behov for en koordineret indsats på EU-
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plan for effektivt at supplere og styrke 
nationale politikker. Målene for denne 
forordning, nemlig senest i 2050 at opnå 
klimaneutralitet i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

plan for effektivt at støtte og styrke 
nationale og regionale politikker. Målene 
for denne forordning, nemlig senest i 2050 
at opnå klimaneutralitet i Unionen, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, men kan på grund 
af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

Or. en

Ændringsforslag 159
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige, hurtige og absolutte 
reduktion af drivhusgasemissioner og 
styrkelsen af optaget gennem naturlige 
dræn eller andre dræn i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 160
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den progressive og gradvise reduktion af 
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af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Or. it

Ændringsforslag 161
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som 
er fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2040 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede mål, som er fastsat i 
artikel 2 i Parisaftalen, ved at begrænse 
den globale opvarmning til 1,5 °C, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen i fuld overensstemmelse med 
EU's ambition om nul-forurening.

Or. en

Ændringsforslag 162
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Ved denne forordning fastsættes et 
vejledende mål om klimaneutralitet i 
Unionen under hensyntagen til det 
makroøkonomiske opsving fra 2050 i 
bestræbelserne på at nå det langsigtede 
temperaturmål, som er fastsat i artikel 2 i 
Parisaftalen, og den opstiller en ramme for 
at opnå fremskridt i bestræbelserne på at nå 
det globale tilpasningsmål, der er fastsat i 
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artikel 7 i Parisaftalen.

Or. it

Ændringsforslag 163
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050, som 
medlemsstaterne vedtog enstemmigt, i 
bestræbelserne på at nå det langsigtede 
temperaturmål, som er fastsat i artikel 2 i 
Parisaftalen, og den opstiller en ramme for 
at opnå fremskridt i bestræbelserne på at nå 
det globale tilpasningsmål, der er fastsat i 
artikel 7 i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 164
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning er baseret på princippet 
om at prioritere forebyggelse af 
emissioner ved kilden frem for 
bekæmpelse og afbødning, på 
forsigtighedsprincippet og forureneren 
betaler-princippet.

Or. en
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Ændringsforslag 165
Caroline Roose

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul senest 
denne dato.

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul senest 
denne dato. Senest i juni 2021 skal de 
enkelte medlemsstater opstille et bindende 
nationalt mål for opnåelsen af nul-
emissioner på deres område i henhold til 
den dato for kollektiv gennemførelse af 
Unionens mål, der er angivet i stk. 1. 
Senest i september 2023 vurderer 
Kommissionen, hvorvidt disse nationale 
mål er tilstrækkelige, og hvor det ikke er 
tilfældet, træffer den de nødvendige 
foranstaltninger i henhold til traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 166
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul senest 
denne dato.

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen og 
på nationalt plan, og som er reguleret ved 
EU-lovgivning, skal være i balance senest i 
2040, således at nettoemissionerne 
nedbringes til nul senest denne dato, idet 
man gennemfører betydelige reduktioner i 
absolutte tal, både på EU-plan og på 
nationalt plan samtidig.

Or. en
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Ændringsforslag 167
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul senest 
denne dato.

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen og 
på nationalt plan, og som er reguleret ved 
EU-lovgivning, skal være i balance senest i 
2050 i overensstemmelse med målet for 
Parisaftalen, således at nettoemissionerne 
nedbringes til nul senest denne dato både 
på EU-plan og på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 168
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således 
at nettoemissionerne nedbringes til nul 
senest denne dato.

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, er 
et vigtigt mål efter det fulde økonomiske 
opsving oven på den postpandemiske krise 
i kølvandet på covid-19, som Unionen har 
til hensigt at nå fra 2050.

Or. it

Ændringsforslag 169
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul senest 
denne dato.

1. De rapporterede emissioner og det 
optag af drivhusgasser, der finder sted i 
Unionen, og som er reguleret ved EU-
lovgivning, skal være i balance i Unionen 
senest i 2050, således at nettoemissionerne 
nedbringes til nul senest denne dato.

Or. en

Begrundelse

Der lægges vægt på, at klimaneutralitet beregnes ved hjælp af rapporterede værdier.

Ændringsforslag 170
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således 
at nettoemissionerne nedbringes til nul 
senest denne dato.

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance i hele Unionen i 2050, 
således at nettoemissionerne nedbringes til 
nul senest denne dato.

Or. en

Ændringsforslag 171
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Fra den 1. januar 2051 skal 
optagelsen af drivhusgasser overstige 
emissionerne i Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 172
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt og regionalt plan til at sikre, at 
den enkelte og – som et resultat – man 
kollektivt når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne, social 
og økonomisk samhørighed samt 
medlemsstaternes forskellige 
udgangspunkter i omstillingen til 
klimaneutralitet. 
Udligningsinstrumenterne for 
medlemsstater, der vil blive berørt 
kraftigere af omstillingen til en 
lavemissionsøkonomi, såsom 
Moderniseringsfoden og 
solidaritetsbestemmelserne i EU's ETS-
direktiv (2008/87/EF), vil blive styrket 
betydeligt.

Or. en

Ændringsforslag 173
Caroline Roose

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan, herunder klimasikring af 
alle politikker, til at sikre, at man kollektivt 
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klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne samt 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed og forbindelsen mellem 
klima og biodiversitet for at genoprette 
økosystemer med stor kulstofrigdom.

Or. en

Ændringsforslag 174
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan, herunder opstilling af 
specifikke klimaneutralitetsmål på 
nationalt plan, til at sikre, at man 
kollektivt når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet og loyalt samarbejde mellem 
medlemsstaterne, regionerne og borgerne.

Or. en

Begrundelse

Specifikke klimaneutralitetsmål på nationalt plan er særdeles vigtige for at sikre 
gennemførelsen af Unionens mål gennem en retfærdig fordeling og for at undgå at 
overbebyrde nogle medlemsstater eller lade nogen slippe gratis.

Ændringsforslag 175
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne, og 
ikke indvirker negativt på den territoriale 
samhørighed og den ensartede regionale 
udvikling i medlemsstaterne.

Or. it

Ændringsforslag 176
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at den enkelte og 
– som et resultat – man kollektivt når det i 
stk. 1 fastsatte mål om klimaneutralitet, 
under hensyntagen til vigtigheden af at 
fremme retfærdighed og solidaritet mellem 
medlemsstaterne, social og økonomisk 
samhørighed og beskyttelse af sårbare 
EU-borgere.

Or. en

Ændringsforslag 177
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man når det i 
stk. 1 fastsatte nationale og kollektive mål 
om klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet samt økonomisk, social og 
territorial samhørighed mellem og inden 
for medlemsstaterne og regionerne.

Or. en

Ændringsforslag 178
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne såvel 
som mellem de forskellige europæiske 
regioner for at undgå, at nogen lades i 
stikken.

Or. es

Ændringsforslag 179
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. Efter aftale træffer de relevante 
EU-institutioner og medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger på henholdsvis 
EU-plan og nationalt plan til at sikre, at 
man kollektivt når det i stk. 1 fastsatte mål 
om klimaneutralitet, under hensyntagen til 
den sociale, økonomiske og territoriale 
sammenhæng samt vigtigheden af at 
fremme retfærdighed og solidaritet mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 180
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan 
og nationalt plan til at sikre, at man 
kollektivt når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger og yder støtte på EU-plan 
og nationalt plan alt efter, hvad der er 
relevant, til at sikre, at man kollektivt når 
det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne, samt 
styrkelsen af en retfærdig omstilling.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af klimaneutralitetsmålet kræver tilstrækkelig støtte for at sikre 
troværdigheden af EU's indsats.

Ændringsforslag 181
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt og regionalt plan til ligeligt at 
sikre, at man kollektivt når det i stk. 1 
fastsatte mål om klimaneutralitet, under 
hensyntagen til vigtigheden af at fremme 
retfærdighed og solidaritet mellem 
medlemsstaterne og deres regioner.

Or. en

Ændringsforslag 182
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet og retfærdig omstilling mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 183
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante EU-institutioner og 2. De relevante EU-institutioner og 
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medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt og regionalt plan til at sikre, at 
man kollektivt når det i stk. 1 fastsatte mål 
om klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 184
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet i det 
omfang, det er relevant.

3. I lyset af målet om klimaneutralitet 
i artikel 2, stk. 1, fastsættes Unionens 
2030-mål for klimaændringer, jf. artikel 2, 
stk. 11, i forordning (EU) nr. 2018/1999, til 
emissionsreduktioner på 65 % 
sammenlignet med 1990. 

Or. en

Ændringsforslag 185
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 

3. Senest i september 2021 og efter at 
have gennemført socioøkonomiske og 
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1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

sektoropdelte konsekvensanalyser foreslår 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på op til 55 % 
sammenlignet med 1990 og foreslår 
tilstrækkelig finansiering gennem EU-
budgettet for at nå det mulige nye mål. 
Hvis Kommissionen anser det for 
nødvendigt at ændre dette mål, fremsætter 
den forslag til Europa-Parlamentet og 
Rådet i det omfang, det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 186
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

3. Senest i september 2020 kan 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet og i 
lyset af de ændrede socioøkonomiske 
rammer i Unionen i betragtning af den 
krise, der er affødt af 
inddæmningsforanstaltningerne som svar 
på covid-19-pandemien, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne, som er bedre 
tilpasset de ændrede økonomiske rammer. 
Hvis Kommissionen anser det for 
nødvendigt at ændre dette mål, fremsætter 
den forslag til Europa-Parlamentet og 
Rådet i det omfang, det er relevant.

Or. it
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Ændringsforslag 187
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant. For at nå 
emissionsreduktionsmålet for 2030 for 
hele EU skal de enkelte medlemsstater 
forpligte sig til at nedbringe deres 
emissioner med mindst 40 % inden 2030 
sammenlignet med niveauet i 1990.

Or. en

Ændringsforslag 188
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % eller 
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sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

højere, hvis dette er behørigt begrundet i 
den bedste og mest ajourførte 
videnskabelige dokumentation, 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 189
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Den skal også 
omfatte en cost-benefit-analyse på 
medlemsstatsniveau. Hvis Kommissionen 
anser det for nødvendigt at ændre dette 
mål, fremsætter den forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet i det omfang, det er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 190
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål baseret på ny og solid 
videnskabelig dokumentation, fremsætter 
den forslag til Europa-Parlamentet og 
Rådet i det omfang, det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 191
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55% 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet i det 
omfang, det er relevant.

3. Kommissionen udarbejder i lyset 
af det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet en grundig 
konsekvensanalyse som forberedelse til en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, herunder information 
om de rapporterede emissioner og 
optagelsen, der er planlagt i 2030 for hele 
EU, og den undersøger mulighederne for et 
nyt 2030-mål. Konsekvensanalysen skal 
dække virkningerne på EU-, 
medlemsstats- og sektorplan.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som tidligere (ordførerens forslag om et reduktionsmål på 65 % i 2030 er 
mere vidtgående end det, der blev aftalt i EUCO-konklusionerne i december 2019, og det, der 
er mulighed for at blive enige om uden kendskab til de præcise økonomiske konsekvenser af 
covid-19-pandemien. Vi vil gerne understrege betydningen af at fastholde EUCO's ledende 
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rolle som en forudsætning for politisk troværdighed i en krisetid. Den potentielle forhøjelse af 
emissionsreduktionsmålet skal først besluttes af Det Europæiske Råd.)

Ændringsforslag 192
Caroline Roose

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 193
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på mindst 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
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Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 194
Tonino Picula

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 65 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 195
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den fastsætter et nyt 
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mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

2030-mål for emissionsreduktionerne på 
65 % sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 196
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De enkelte medlemsstater skal 
opnå klimaneutralitet inden 2040 og skal 
revidere deres nationale energi- og 
klimaplaner i henhold til dette.

Or. en

Ændringsforslag 197
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan hele den EU-
lovgivning, der er relevant for at nå 
Unionens klimamål for 2030, bør ændres 
med henblik på at gøre det muligt at opnå 
emissionsreduktioner på 65 til 55 % 
sammenlignet med 1990 og nå det i artikel 
2, stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
og den træffer de nødvendige 
foranstaltninger, herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne. Kommissionen skal 
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navnlig evaluere mulighederne for at 
tilpasse emissionerne fra luftfart og 
søtransport til 2030-målet og 2050-målet 
for klimaneutralitet med henblik på at 
reducere disse emissioner til nul senest i 
2050 og forelægge lovgivningsforslag, 
hvor det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 198
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
samt Unionens politikker, lovgivning samt 
finansierings- og 
investeringsinstrumenter bør ændres med 
henblik på at gøre det muligt at opnå 
emissionsreduktioner på 65 % 
sammenlignet med 1990 og nå det i artikel 
2, stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
og den overvejer at træffe de nødvendige 
foranstaltninger, herunder vedtagelsen af 
bindende foreløbige mål og andre 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 199
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
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Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
50 til 55 % sammenlignet med 1990 og nå 
det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

Kommissionen, hvordan al EU-
lovgivningen med relevans for 
gennemførelsen af Unionens 2030-mål bør 
ændres med henblik på at styrke 
beskyttelsen mod kulstoflækager gennem 
indførelse af en 
grænsereguleringsmekanisme for CO2 og 
at mobilisere tilstrækkelige ressourcer til 
alle nødvendige investeringer for at nå 
dette mål. Kommissionen skal navnlig 
evaluere mulighederne for, hvordan 
emissioner fra alle sektorer kan bidrage 
til 2030-målet og målet om 
klimaneutralitet i 2050.

Or. en

Begrundelse

Vi er ikke enige i henvisningen til et reduktionsmål på 65 % for 2030.

Ændringsforslag 200
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % eller højere, hvis dette er behørigt 
begrundet i henhold til den bedste og mest 
ajourførte videnskabelige dokumentation, 
sammenlignet med 1990 og nå det i artikel 
2, stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
og den overvejer at træffe de nødvendige 
foranstaltninger, herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 201
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
mindst 55 % sammenlignet med 1990 og 
nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 202
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2022 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at foreslå 
emissionsreduktioner på op til 55 % 
sammenlignet med 1990 og nå det i artikel 
2, stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
og den overvejer at træffe de nødvendige 
foranstaltninger, herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 203
Tonino Picula

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
65 % sammenlignet med 1990 og nå det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 204
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
50 til 55 % sammenlignet med 1990 og nå 
det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres henset til Unionens 
makroøkonomiske resultater for at nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

Or. it

Ændringsforslag 205
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Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen udarbejder en plan 
for mobilisering af tilstrækkelig 
finansiering af de investeringer, der er 
nødvendige for at nå målene om 
klimaneutralitet, der opstilles i artikel 2, 
stk. 1, idet man navnlig dækker behovene 
hos de medlemsstater, regioner og 
borgere, der berøres mest af 
klimapolitikken. Denne plan skal også 
omfatte oplysninger om den nødvendige 
finansiering på sektorplan som beskrevet i 
punkt 6a.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke muligt at indføre et sådant mål uden EUCO's samtykke og uden oplysninger om 
virkningerne af et sådant mål. Det er vigtigere at have et klart billede af alle de finansielle 
foranstaltninger, der er til rådighed.

Ændringsforslag 206
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Klimamålene og kursen bør fastlægges af Det Europæiske Råd eller i henhold til den 
almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 207
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Kommissionen gennemfører en 
regelmæssig vurdering af de fremskridt, 
som medlemsstaterne har gjort kollektivt 
for at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål 
om klimaneutralitet.

Or. en

Begrundelse

Kursen med henblik på at opnå klimaneutralitetsmålene består i praksis i fastsættelse af 
mellemliggende mål, som af hensyn til den politiske troværdighed af EU's klimapolitik fortsat 
bør være EUCO's beføjelse.

Ændringsforslag 208
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 

1. Hver enkelt medlemsstat udstikker 
inden for rammerne af sin langsigtede 
strategi i medfør af artikel 15 i forordning 
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henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

(EU) 2018/1999 en vejledende kurs for at 
nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål.

Or. it

Ændringsforslag 209
Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Kommissionen vurderer 
mulighederne for strukturen og 
udformningen af en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet og 
fremsætter et forslag til lovgivning for 
Europa-Parlamentet og Rådet om dette. 
Senest seks måneder efter hver af de 
globale statusopgørelser, som er omhandlet 
i artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen 
og forelægger i givet fald Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag til 
lovgivning for at justere den.

Or. en

Ændringsforslag 210
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 1. Kommissionen forelægger om 
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til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

nødvendigt Europa-Parlamentet og Rådet 
et forslag til retsakt efter en detaljeret 
konsekvensanalyse med henblik på at 
supplere denne forordning ved at foreslå 
en kurs frem til 2050 på EU-plan for at nå 
det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet. Senest seks måneder efter 
hver af de globale statusopgørelser, som er 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen, 
foretager Kommissionen en gennemgang 
af kursen.

Or. en

Ændringsforslag 211
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet i henhold 
til målene i Parisaftalen. Senest seks 
måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

Or. en

Ændringsforslag 212
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2040 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, eller på 
anmodning af Europa-Parlamentet 
foretager Kommissionen en gennemgang 
af kursen.

Or. en

Ændringsforslag 213
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Senest den 30. september 2025 
fastlægger Kommissionen på grundlag af 
de i stk. 3 omhandlede kriterier en kurs 
frem til 2050 på EU-plan for at nå det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål. Senest seks 
måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

Or. en

Ændringsforslag 214
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 215
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kursen med henblik på at opnå klimaneutralitetsmålene består i praksis i fastsættelse af 
mellemliggende mål, som af hensyn til den politiske troværdighed af EU's klimapolitik fortsat 
bør være EUCO's beføjelse.

Ændringsforslag 216
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3.

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3. I ingen af årene mellem 2031 og 
2049 ligger Unionens samlede emissioner 
over en lineær reduktionskurve mellem 
EU's mål for 2030 og målet om 
klimaneutralitet i 2050.
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Or. en

Ændringsforslag 217
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

udgår

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet
b) konkurrenceevnen i EU's økonomi
c) den bedste tilgængelige teknologi
d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed
e) retfærdighed og solidaritet mellem og i 
medlemsstaterne
f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid
g) investeringsbehov og -muligheder
h) behovet for at sikre en fair og socialt 
retfærdig omstilling
i) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort 
for at nå de langsigtede mål i Parisaftalen 
og det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer
j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen kan ikke fastlægge en kurs på egen hånd. Alle nøglebeslutninger skal inddrage 
EP og Rådet i henhold til politisk vejledning fra EUCO.



AM\1206858DA.docx 139/198 PE652.651v01-00

DA

Ændringsforslag 218
Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

3. Når Kommissionen vurderer 
mulighederne for eller fremlægger et 
forslag til lovgivning om en kurs i 
overensstemmelse med stk. 1, tager den 
hensyn til følgende:

Or. en

Ændringsforslag 219
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

3. Når medlemsstaterne fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1 tager 
de overvejende, men ikke udelukkende, 
hensyn til følgende:

Or. it

Ændringsforslag 220
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

3. Når Kommissionen foreslår en kurs 
i overensstemmelse med stk. 1, tager den 
hensyn til følgende:
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Or. en

Ændringsforslag 221
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

3. Når Kommissionen foreslår en kurs 
i overensstemmelse med stk. 1, tager den 
hensyn til følgende:

Or. en

Ændringsforslag 222
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, skal 
der tages hensyn til følgende:

Or. en

Ændringsforslag 223
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 224
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) omkostningseffektivitet, 
bæredygtighed og energieffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 225
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de ændrede økonomiske rammer 
som følge af covid-19-pandemien

Or. it

Ændringsforslag 226
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi b) konkurrenceevnen internt i EU og 
over for det globale marked med særlig 
vægt på mikrovirksomheder og SMV'er

Or. it

Ændringsforslag 227
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Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi b) konkurrenceevnen i EU's økonomi 
og social velfærd

Or. en

Ændringsforslag 228
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi (vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 229
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) et højt beskæftigelsesniveau, 
bæredygtig vækst og social inklusion, 
herunder ved at fremme sociale mål 
såsom tilgængelighed for personer med 
handicap

Or. en
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Ændringsforslag 230
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) igangværende og forventede 
økonomiske nedgangsperioder som følge 
af symmetriske eller asymmetriske chok, 
der fører til tab af arbejdspladser og 
regional nedgang

Or. en

Ændringsforslag 231
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) sin budgetsituation

Or. it

Ændringsforslag 232
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) de faktiske europæiske 
finansieringsmuligheder i form af 
ikketilbagebetalingspligtige midler til 
opnåelse af målene for klimaneutralitet

Or. it
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Ændringsforslag 233
Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige teknologi, 
idet man respekterer princippet om 
teknologineutralitet og behovet for 
forskning eller investeringer for at modne 
nye og lovende teknologier inden for alle 
sektorer

Or. en

Ændringsforslag 234
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige teknologi 
og dens tilstedeværelse på markedet med 
det formål at fremme afsætningen af 
denne 

Or. it

Ændringsforslag 235
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige teknologi, 
idet man respekterer 
teknologineutraliteten og suveræniteten af 
det nationale energimix
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Or. en

Ændringsforslag 236
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige teknologi 
og virkningerne af den anvendelse

Or. en

Ændringsforslag 237
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige teknologi 
og teknologiske fremskridt

Or. en

Ændringsforslag 238
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige teknologi 
og adgangen til den

Or. en

Ændringsforslag 239
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Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser, reduktion af energifattigdom 
og sårbarhed, sikring af adgang til energi 
til overkommelige priser og 
energiforsyningssikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 240
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser, behovet for at bekæmpe 
energifattigdom og sikre retten til energi 
for EU's borgere og 
energiforsyningssikkerhed;

Or. en

Ændringsforslag 241
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser, energiforsyningssikkerhed og 
behovet for at bekæmpe energifattigdom 
med vedvarende energikilder
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Or. en

Ændringsforslag 242
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) teknologineutralitet og 
medlemsstaternes ret til at fastlægge deres 
energimix

Or. en

Ændringsforslag 243
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de forskellige betingelser og 
særtræk i medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 244
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) indvirkningerne på og udviklingen 
af biodiversitet og økosystemer

Or. en
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Ændringsforslag 245
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) fødevaresikkerhed, fødevarer til 
overkommelige priser og 
forsyningssikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 246
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Cristian 
Ghinea

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne

e) retfærdighed og solidaritet social 
og økonomisk samhørighed mellem og i 
medlemsstaterne, sikring af europæiske 
instrumenter til støtte for 
samhørighedspolitikken

Or. en

Ændringsforslag 247
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) retfærdighed og solidaritet mellem e) retfærdighed, solidaritet og loyalt 
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og i medlemsstaterne samarbejde mellem og i medlemsstaterne 
under fuld hensyntagen til EU's 
territoriale samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 248
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne

e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne under hensyntagen 
til betydningen af den 
grænseoverskridende dimension

Or. en

Ændringsforslag 249
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne

e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne og regionerne

Or. en

Ændringsforslag 250
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behovet for at sikre miljømæssig f) behovet for at sikre miljømæssig 
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effektivitet og udvikling over tid effektivitet, økonomisk bæredygtighed og 
progressivitet i reduktionen af 
emissionerne over tid

Or. it

Ændringsforslag 251
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet, bæredygtighed og udvikling 
over tid

Or. en

Ændringsforslag 252
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) offentlige og private 
investeringsbehov og -muligheder med 
fokus på social, økonomisk og territorial 
samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 253
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) investeringsbehov og -muligheder, 
herunder behovene for 
infrastrukturudvikling

Or. en

Ændringsforslag 254
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) samlede investeringsbehov og alle 
investeringsmuligheder

Or. it

Ændringsforslag 255
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) investeringsbehov, indvirkning og 
investeringsmuligheder

Or. en

Ændringsforslag 256
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behovet for at sikre en fair og h) behovet for at sikre en fair og 
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socialt retfærdig omstilling socialt retfærdig omstilling, der beskytter 
beskæftigelsen og godkender de 
nødvendige bestemmelser med henblik 
herpå, i overensstemmelse med artikel 
192, stk. 5, i TEUF

Or. fr

Ændringsforslag 257
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling under 
hensyntagen til dimensionerne med 
social, økonomisk og territorial 
samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 258
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling, navnlig i 
landdistrikter og fjerntliggende områder, 
der påvirkes af omstillingsprocessen

Or. en

Ændringsforslag 259
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling

h) behovet for at sikre en fair 
økonomisk og socialt retfærdig omstilling

Or. en

Ændringsforslag 260
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) effektiviteten med hensyn til 
fjernelse af regionale skævheder

Or. it

Ændringsforslag 261
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort for 
at nå de langsigtede mål i Parisaftalen og 
det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer

i) den internationale og globale 
udvikling samt de bestræbelser, der er gjort 
for at nå de langsigtede mål i Parisaftalen 
og det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer

Or. it

Ændringsforslag 262
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og en 
omfattende socioøkonomisk og 
sektoropdelt konsekvensanalyse.

Or. en

Ændringsforslag 263
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation samt de 
seneste rapporter fra IPCC med undtagelse 
af de modeller, der bygger på RCP8.5.

Or. it

Ændringsforslag 264
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige og statistiske 
dokumentation, herunder de seneste 
rapporter fra IPCC.

Or. it
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Ændringsforslag 265
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og IPBES.

Or. en

Ændringsforslag 266
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og IPBES
b) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort 
for at nå de langsigtede mål i Parisaftalen 
og det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer
c) behovet for at sikre en fair og socialt 
retfærdig omstilling
d) investeringsbehov og -muligheder
e) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid
f) retfærdighed og solidaritet mellem og i 
medlemsstaterne og regionerne
g) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser, behovet for at bekæmpe 
energifattigdom og sikre retten til energi 
for EU's borgere og 
energiforsyningssikkerhed
h) den bedste tilgængelige teknologi og 
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teknologiske fremskridt
i) konkurrenceevnen i EU's økonomi
j) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet.

Or. en

Begrundelse

Omvendt prioriteringsrækkefølge: Unionen bør først fastlægge sine prioriteringer og især på 
grundlag af videnskabelig dokumentation og sociale og miljømæssige behov.

Ændringsforslag 267
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 3 - litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) medlemsstaternes forskellige 
udgangspunkter og forskellige virkninger 
og omkostninger, som gennemførelsen af 
målet om klimaneutralitet vil have på 
deres økonomier og samfund

Or. en

Ændringsforslag 268
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 3 - litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) forskellige nationale 
omstændigheder i medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 269



AM\1206858DA.docx 157/198 PE652.651v01-00

DA

Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 3 - litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) forpligtelsen til at være førende i 
verden vedrørende klimaneutralitet

Or. en

Ændringsforslag 270
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 3 - litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) de enkelte medlemsstaters ret til at 
fastlægge deres eget energimix i henhold 
til artikel 194, stk. 2, i TEUF

Or. en

Ændringsforslag 271
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 3 - litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) vurderingen af CO2-aftrykket og 
vandaftrykket i handelsforbindelser med 
tredjelande

Or. en
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Ændringsforslag 272
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaternes ret til at opstille 
deres eget scenarie for gennemførelse af 
klimamålene og opnåelse af 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 273
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne sikrer fortsatte fremskridt 
med hensyn til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
Parisaftalen.

1. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne sikrer fortsatte fremskridt 
med hensyn til at øge tilpasningsevnen, 
idet man sikrer videnoverførsel, når det er 
nødvendigt, styrke modstandsdygtigheden 
og mindske sårbarheden over for 
klimaændringer i overensstemmelse med 
artikel 7 i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 274
Caroline Roose

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
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planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger. Senest den 30. 
juni 2021 udarbejder medlemsstaterne 
nationale strategier for udfasningen af 
støtte til fossile brændstoffer, herunder 
indirekte subsidier og 
kapacitetsmekanismer, senest i 2025. 
Medlemsstaterne skal udarbejde planer 
om genetablering og forbedring af 
naturlige kulstofdræn som skove, moser 
og have inden udgangen af 2023 og 
afslutte gennemførelsen inden 2030. De 
relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne skal sørge for et juridisk 
instrument, der omfatter et bindende mål 
(i hektar) for medlemsstaternes 
genopretning og beskyttelse af 30 % af 
deres område og af deres søterritorier, 
hvoraf 10 % fredes fuldstændig.

Or. en

Ændringsforslag 275
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer i samarbejde med regioner og 
kommuner, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger. Medlemsstaterne 
skal sikre, at der tages hensyn til det 
regionale og lokale perspektiv ved 
udviklingen og gennemførelsen af deres 



PE652.651v01-00 160/198 AM\1206858DA.docx

DA

tilpasningsstrategier og -planer.

Or. en

Begrundelse

The impact of the consequences of climate change is uneven across territories, with a 
different effect depending on multiple factors at play. There are inequalities in the impact of 
climate change effects due to geographical location, socio-economic circumstances; in short, 
in the level of risk, exposure and vulnerability.This gives rise to a need, when it comes to 
assessing the risks of the impact of climate change, to make distinctions at regional or even 
local level, based on geographical and socio-economic factors. As a result, despite the global 
nature of the problem of climate change, adaptation should be tailored to the characteristics 
of each territory depending on the type of impacts and their specific scope. This does not 
prevent the development of these policies from being structured around common strategies 
covering areas over and above those to be aligned.

Ændringsforslag 276
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører realistiske 
tilpasningsstrategier og -planer, som skal 
indeholde omfattende rammer for 
risikohåndtering, der bygger på de lokale 
og regionale behov og konkrete lokale 
målinger af drivhusgasemissioner, robuste 
klima- og sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 277
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger under hensyntagen 
til regionale særtræk og behovet for 
forskellige tempi.

Or. en

Ændringsforslag 278
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer med konkrete reduktionsmål, der 
fastsætter konkrete reduktionsmål, og som 
skal indeholde omfattende rammer for 
risikohåndtering, der bygger på robuste 
klima- og sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 279
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
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robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier, 
fremskridtsvurderinger og 
konsekvensanalyser.

Or. en

Ændringsforslag 280
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Senest den 30. september 2024 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Or. en

Ændringsforslag 281
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Senest den 31. oktober 2031 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Or. it

Ændringsforslag 282
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
kurs

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet

Or. it

Ændringsforslag 283
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
kurs

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet

Or. en

Begrundelse

Vi vil gerne bevare den oprindelige ordlyd, men uden henvisning til kursen, som vil betyde 
indførelse af øjeblikkelige reduktionsmål uden en relevant beslutning fra EUCO (spørgsmålet 
er omfattet af forslaget til ny ordlyd af artikel 3, stk. 1).

Ændringsforslag 284
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive fremskridt, som alle a) de kollektive og individuelle 
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medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

nationale fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

Or. en

Ændringsforslag 285
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de kollektive fremskridt, som er 
gjort af alle medlemsstaterne med hensyn 
til tilpasning, jf. artikel 4.

b) de kollektive og individuelle 
nationale fremskridt, som er gjort af alle 
medlemsstaterne med hensyn til tilpasning, 
jf. artikel 4

Or. en

Ændringsforslag 286
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-Parlamentet 
og Rådet sammen med rapporten om status 
over energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i overensstemmelse 
med artikel 35 i forordning (EU) 
2018/1999.

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-Parlamentet 
og Rådet sammen med rapporten om status 
over energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i overensstemmelse 
med artikel 35 i forordning (EU) 
2018/1999. Kommissionen skal i sin 
vurdering henvise til de fremskridt, som 
regioner og byområder har gjort med den 
i artikel 4 omhandlede tilpasning, og skal 
henvise til sektorkøreplaner med henblik 
på at fremme en gennemsigtig og socialt 
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retfærdig omstilling til CO2-neutralitet.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens vurdering skal omfatte de fremskridt, som regioner og byområder (som 
defineret i EUROSTAT's lister) har gjort for at fremme en gennemsigtig overvågning, udført 
af de kompetente myndigheder, af politikker, der hænger direkte sammen med målet om 
klimaneutralitet.

Ændringsforslag 287
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-Parlamentet 
og Rådet sammen med rapporten om status 
over energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i overensstemmelse 
med artikel 35 i forordning (EU) 
2018/1999.

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-Parlamentet 
og Rådet sammen med rapporten om status 
over energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i overensstemmelse 
med artikel 35 i forordning (EU) 
2018/1999, og en rapport om status over 
regionaludviklingen, den territoriale 
samhørighed og det økonomiske opsving.

Or. it

Ændringsforslag 288
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-
Parlamentet og Rådet sammen med 
rapporten om status over energiunionen, 
der er udarbejdet i det pågældende 
kalenderår i overensstemmelse med artikel 

Kommissionen forelægger disse 
vurderinger og konklusionerne heraf for 
Europa-Parlamentet og Rådet sammen med 
rapporten om status over energiunionen, 
der er udarbejdet i det pågældende 
kalenderår i overensstemmelse med artikel 
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35 i forordning (EU) 2018/1999. 35 i forordning (EU) 2018/1999, og gør 
dem offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 289
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert femte år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

2. Senest den 31. oktober 2031 og 
hvert femte år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

Or. it

Ændringsforslag 290
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet

Or. en

Begrundelse

Vi vil gerne bevare den oprindelige ordlyd, men uden henvisning til kursen, som vil betyde 
indførelse af øjeblikkelige reduktionsmål uden en relevant beslutning fra EUCO (spørgsmålet 
er omfattet af forslaget til ny ordlyd af artikel 3, stk. 1).

Ændringsforslag 291
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet

Or. it

Ændringsforslag 292
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de økonomiske virkninger af 
ovennævnte foranstaltninger for 
Unionens, euroområdets og de enkelte 
medlemsstaters økonomi, hvad angår 
bæredygtighed og konkurrenceevne over 
for lande uden for EU

Or. it

Ændringsforslag 293
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

b) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger og finansieringen til at 
sikre fremskridt med hensyn til tilpasning, 
jf. artikel 4.
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Or. en

Ændringsforslag 294
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i stk. 1 omhandlede vurdering og den 
i stk. 2 omhandlede gennemgang skal ske 
på grundlag af et fælles EU-
informationssystem, der er offentligt 
tilgængeligt, og som omfatter 
informationer, der genereres af de 
forskellige aktører, der er involveret i 
gennemførelsen af målet om 
klimaneutralitet og fremme af 
tilpasningen. Kravene skal opstilles, så de 
sikrer standardisering og ensartethed i 
informationerne ved at sikre, at de består 
af data, der er lette at finde, interoperable 
og kan genbruges. Dette system vil nyde 
godt af mulighederne ved digitalisering og 
nye teknologier.

Or. en

Ændringsforslag 295
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
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at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
bør den vurdere behovet for teknisk 
bistand og viden og samarbejde med 
medlemsstaten om at indføre de 
nødvendige foranstaltninger og den 
nødvendige tid til at mindske afstanden 
mellem forventningerne og virkeligheden. 
Hvis medlemsstaten ikke når målet, kan 
Kommissionen træffer den de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktaterne samtidig med gennemgangen af 
den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

Or. en

Ændringsforslag 296
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
eller at EU's foranstaltninger har ført til 
tab af konkurrenceevne og job i bestemte 
regioner, træffer den de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktaterne samtidig med gennemgangen af 
den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

Or. en
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Ændringsforslag 297
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller ikke er forenelige 
med den økonomiske bæredygtighed i 
Unionen og medlemslandene eller med 
disses konkurrenceevne over for lande 
uden for EU eller er utilstrækkelige til at 
sikre fremskridt med hensyn til tilpasning, 
jf. artikel 4, eller at fremskridtene i retning 
af enten målet om klimaneutralitet eller 
med hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, er 
utilstrækkelige, træffer den de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktaterne.

Or. it

Ændringsforslag 298
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
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klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 299
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1, og 
gennemgangen, der er omhandlet i stk. 2, 
konstaterer, at EU-foranstaltningerne ikke 
er i overensstemmelse med det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet 
eller er utilstrækkelige til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4, eller at fremskridtene i retning af 
enten målet om klimaneutralitet eller med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, er 
utilstrækkelige, træffer den de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktaterne samtidig med gennemgangen af 
den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

Or. en

Begrundelse

Sproglig ændring

Ændringsforslag 300
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden 
vedtagelsen og inddrager denne analyse i 
enhver konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet 
inden vedtagelsen, idet den afvejer det 
mod målet om det økonomiske opsving i 
Unionen og i medlemsstaterne, om 
territorial samhørighed og 
regionaludvikling med henblik på en 
rimelig balance, og inddrager denne 
analyse i enhver konsekvensanalyse til 
disse foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

Or. it

Ændringsforslag 301
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden 
vedtagelsen og inddrager denne analyse i 
enhver konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet 
inden vedtagelsen og inddrager denne 
analyse i enhver konsekvensanalyse til 
disse foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

Or. en

Begrundelse

Vi vil gerne bevare den oprindelige ordlyd, men uden henvisning til kursen, som vil betyde 
indførelse af øjeblikkelige reduktionsmål uden en relevant beslutning fra EUCO (spørgsmålet 



AM\1206858DA.docx 173/198 PE652.651v01-00

DA

er omfattet af forslaget til ny ordlyd af artikel 3, stk. 1).

Ændringsforslag 302
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter vurderer Kommissionen:

Senest den 30. september 2024 og hvert 
femte år derefter vurderer Kommissionen:

Or. en

Ændringsforslag 303
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter vurderer Kommissionen:

Senest den 31. oktober 2031 og hvert 
femte år derefter vurderer Kommissionen:

Or. it

Ændringsforslag 304
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
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1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

1, fastsatte mål om klimaneutralitet samt 
økonomisk opsving, territorial 
samhørighed og regionaludvikling, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede respektive kurs

Or. it

Ændringsforslag 305
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet

Or. en

Begrundelse

Vi vil gerne bevare den oprindelige ordlyd, men uden henvisning til kursen. Som anført i 
ændringsforslaget til artikel 3, stk. 1, består kursen med henblik på at opnå 
klimaneutralitetsmålene i praksis i fastsættelse af mellemliggende mål, som ikke skal besluttes 
af Kommissionen. Af hensyn til den politiske troværdighed af EU's klimapolitik bør dette 
fortsat være EUCO's beføjelse.

Ændringsforslag 306
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4.

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4, og de forskellige faktorer, der 
ligger uden for medlemsstaterne, og som 
påvirker fremskridtene, herunder force 
majeure-situationer.

Or. en

Ændringsforslag 307
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-Parlamentet 
og Rådet sammen med rapporten om status 
over energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i overensstemmelse 
med artikel 35 i forordning (EU) 
2018/1999.

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-Parlamentet 
og Rådet sammen med rapporten om status 
over energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i overensstemmelse 
med artikel 35 i forordning (EU) 
2018/1999. I sin vurdering henviser 
Kommissionen til de foranstaltninger, 
som de kompetente regionale 
myndigheder og byområder har truffet i 
forbindelse med målet om 
klimaneutralitet, der opstilles i artikel 2, 
stk. 1, og med hensyn til tilpasning til 
klimaændringerne som omhandlet i 
artikel 4, med henblik på at fremme en 
gennemsigtig og socialt retfærdig 
omstilling i retning af kulstofneutralitet.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens vurdering skal omfatte de fremskridt, som regioner og byområder (som 
defineret i EUROSTAT's lister) har gjort for at fremme en gennemsigtig overvågning, udført 
af de kompetente myndigheder, af politikker, der hænger direkte sammen med målet om 
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klimaneutralitet.

Ændringsforslag 308
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med målene om 
klimaneutralitet, der er forenelige med det 
økonomiske opsving, den territoriale 
samhørighed og regionaludviklingen, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede respektive kurs, eller er 
utilstrækkelige til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, kan den 
fremsætte henstillinger til den pågældende 
medlemsstat eller vedtage initiativer 
vedrørende økonomisk støtte til 
medlemsstaten, der tjener til at fremme 
opnåelsen af ovennævnte mål. 
Kommissionen gør disse henstillinger 
offentligt tilgængelige.

Or. it

Ændringsforslag 309
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 



AM\1206858DA.docx 177/198 PE652.651v01-00

DA

overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at EU's 
foranstaltninger har ført til tab af 
konkurrenceevne og job i bestemte 
regioner, kan den fremsætte henstillinger 
til den pågældende medlemsstat. 
Kommissionen gør disse henstillinger 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 310
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats eller dens regioners 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med det mål, som kommer til udtryk ved 
den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs, 
eller er utilstrækkelige til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4, kan den fremsætte henstillinger til 
den pågældende medlemsstat. 
Kommissionen gør disse henstillinger 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 311
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er 
utilstrækkelige til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, kan den 
fremsætte henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål for 
klimaneutralitet, som fastsættes i artikel 2, 
stk. 1, eller er utilstrækkelige til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4, kan den fremsætte henstillinger til 
den pågældende medlemsstat. 
Kommissionen gør disse henstillinger 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Vi vil gerne bevare den oprindelige ordlyd, men uden henvisning til kursen, som vil betyde 
indførelse af øjeblikkelige reduktionsmål uden en relevant beslutning fra EUCO (spørgsmålet 
er omfattet af forslaget til ny ordlyd af artikel 3, stk. 1).

Ændringsforslag 312
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det i artikel 5, stk. 2, omhandlede 
EU-informationssystem skal omfatte et 
afsnit med strategier, foranstaltninger og 
god praksis for at sørge for at bringe de 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
træffer, i overensstemmelse med 
Kommissionens henstillinger.

Or. en
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Ændringsforslag 313
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes, medmindre disse har 
begrundede indsigelser mod forslaget til 
henstilling

Or. en

Ændringsforslag 314
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet og loyalt samarbejde mellem 
medlemsstaterne og Unionen og mellem 
medlemsstaterne indbyrdes og mellem den 
berørte medlemsstat og dens regioner

Or. en

Ændringsforslag 315
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes samt de europæiske regioner

Or. es

Ændringsforslag 316
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen. Hvis den 
pågældende medlemsstat beslutter ikke at 
følge en henstilling eller en væsentlig del 
heraf, skal den begrunde hvorfor over for 
Kommissionen

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen. Hvis den 
pågældende medlemsstat beslutter ikke at 
følge en henstilling eller en væsentlig del 
heraf, skal den begrunde hvorfor over for 
Kommissionen. Hvis den berørte 
medlemsstat beslutter ikke at fremlægge 
nogen begrundelse, eller den er i 
uoverensstemmelse med de i artikel 3, stk. 
1, og artikel 4 omhandlede mål, eller 
indeholder utilstrækkelige begrundelser 
for nationale foranstaltninger, der kan 
true opnåelse af målet om 
klimaneutralitet som omhandlet af artikel 
2, stk. 1, kan Kommissionen anvende 
artikel 258 og artikel 260 i TEUF for at 
sikre gennemførelsen af denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 317
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) henstillingerne bør supplere de 
seneste landespecifikke henstillinger, der 
er fremsat i forbindelse med det 
europæiske semester.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 318
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) rapporter fra Det Europæiske 
Miljøagentur

b) rapporter fra Det Europæiske 
Miljøagentur og relevante UNFCCC-
organer

Or. en

Begrundelse

Der findes vigtige oplysninger under UNFCCC.

Ændringsforslag 319
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oplysninger indsendt og 
rapporteret af uafhængige eksperter på et 
frivilligt grundlag
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Or. en

Ændringsforslag 320
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) europæiske statistikker og data, 
herunder data om tab som følge af negative 
klimapåvirkninger, hvis sådanne foreligger 
samt

c) europæiske og globale statistikker 
og data, herunder data om store 
emissionslandes resultater samt tab som 
følge af negative klimapåvirkninger, hvis 
sådanne foreligger samt

Or. en

Begrundelse

Vigtigt at bevare et globalt overblik.

Ændringsforslag 321
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) europæiske statistikker og data, 
herunder data om tab som følge af negative 
klimapåvirkninger, hvis sådanne foreligger

c) europæiske statistikker og data, 
herunder data om den økonomiske 
situation og om tab som følge af negative 
klimapåvirkninger, hvis sådanne foreligger

Or. it

Ændringsforslag 322
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) regionale statistikker og data, 
herunder data for byområder og

Or. en

Ændringsforslag 323
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC, og

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC, og en 
omfattende socioøkonomisk og 
sektoropdelt konsekvensanalyse og

Or. en

Ændringsforslag 324
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC, og

d) den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation samt de 
seneste rapporter fra IPCC med undtagelse 
af de modeller, der bygger på RCP8.5, og 

Or. it

Ændringsforslag 325
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuelle supplerende oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, herunder, under 
forudsætning af tilgængelighed, 
investeringer i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2020/… 
[klassificeringsforordningen].

e) eventuelle supplerende oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, om de faktiske 
europæiske finansieringsmuligheder med 
henblik på opsvinget, herunder, under 
forudsætning af tilgængelighed, 
investeringer i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2020/… 
[klassificeringsforordningen].

Or. it

Ændringsforslag 326
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuelle supplerende oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, herunder, under 
forudsætning af tilgængelighed, 
investeringer i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2020/… 
[klassificeringsforordningen].

e) eventuelle supplerende oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens, 
medlemsstaternes samt regionale og lokale 
myndigheders side, herunder, under 
forudsætning af tilgængelighed, 
investeringer i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2020/… 
[klassificeringsforordningen].

Or. en

Ændringsforslag 327
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører 
hen imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet at styrke 
udvekslingen af information og 
bevidstgørelse med henblik på at opnå et 
klimaneutralt samfund. Kommissionen 
fremmer en inklusiv og tilgængelig proces 
på alle niveauer, herunder på nationalt, 
regionalt og lokalt plan, og med deltagelse 
af arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet, der sikrer deltagelse og 
tilgængelig information til alle personer 
med handicap med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999. Mulighederne 
for at deltage vil blive udviklet for at 
garantere inddragelsen af 
arbejdsmarkedets parter, økonomiske 
aktører og borgerne i al almindelighed i 
de strategier og planer, som 
medlemsstaterne og de regionale og lokale 
myndigheder vedtager i forbindelse med 
styringen af energi- og klimaanliggender.

Or. en

Ændringsforslag 328
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører 
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imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

henimod et socialt retfærdigt, klimaneutralt 
samfund, herunder gennem den 
europæiske klimapagt, der er omhandlet i 
stk. 2. Kommissionen fremmer en inklusiv 
og tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 329
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

For at garantere synergier såvel som 
større deltagelse og samordning søger 
Kommissionen at samarbejde med alle dele 
af samfundet og sætte dem i stand til at 
træffe foranstaltninger, der fører hen imod 
et klimaneutralt samfund. Kommissionen 
fremmer en inklusiv og tilgængelig proces 
på alle niveauer, herunder på nationalt, 
regionalt og lokalt plan, og med deltagelse 
af arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
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forordning (EU) 2018/1999.

Or. es

Ændringsforslag 330
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til på et ligestillingsbaseret og 
ikkediskriminerende grundlag at træffe 
foranstaltninger, der fører hen imod et 
klimaneutralt samfund. Kommissionen 
fremmer en inklusiv og tilgængelig proces 
på alle niveauer, herunder på nationalt, 
regionalt, grænseoverskridende og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, NGO'er, borgerne 
og civilsamfundet med henblik på 
udveksling af bedste praksis og for at 
identificere foranstaltninger, der kan 
bidrage til at nå målene i denne forordning. 
Derudover kan Kommissionen også trække 
på de klima- og energidialoger på flere 
niveauer, som medlemsstaterne har 
etableret i overensstemmelse med artikel 
11 i forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 331
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
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til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv, 
interaktiv og tilgængelig proces for at 
sikre bred deltagelse på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af økonomiske 
aktører og arbejdsmarkedets parter, 
borgerne og civilsamfundet med henblik på 
udveksling af bedste praksis og for at 
identificere foranstaltninger, der kan 
bidrage til at nå målene i denne forordning. 
Derudover kan Kommissionen også trække 
på de klima- og energidialoger på flere 
niveauer, som medlemsstaterne har 
etableret i overensstemmelse med artikel 
11 i forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 332
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen etablerer en europæisk 
klimapagt med det formål at engagere 
borgere, arbejdsmarkedets parter og 
interessenter i udarbejdelsen af 
klimapolitikker på EU-plan og fremme 
dialog og udbredelse af videnskabeligt 
baserede oplysninger om klimaændringer 
samt udveksling af bedste praksis for 
bæredygtig livsstil og klimainitiativer.

Or. en

Ændringsforslag 333
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
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denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 334
Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
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aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 335
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
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Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 336
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
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måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Begrundelse

Artiklen bør slettes, eftersom den overskrider Kommissionens kompetence.

Ændringsforslag 337
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den [...]. date of entry into force of this 
Regulation].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
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medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. it

Ændringsforslag 338
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) I artikel 8, stk. 2, tilføjes følgende 
litra e):

udgår

‘e) "e) den måde, hvorpå eksisterende 
politikker og foranstaltninger og 
planlagte politikker og foranstaltninger 
bidrager til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 
i forordning …/… ["klimaloven"]." 
[legge sul clima].;’

Or. it
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Ændringsforslag 339
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, investorer og andre relevante 
interessenter samt offentligheden aktivt 
kan involvere sig og drøfte gennemførelsen 
af Unionens mål om klimaneutralitet, som 
er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], de forskellige scenarier, 
der opstilles for energi- og klimapolitikken, 
herunder på lang sigt, og hvor de kan 
gennemgå opnåede fremskridt, medmindre 
de allerede råder over en struktur, der 
opfylder formålet. Integrerede nationale 
energi- og klimaplaner kan drøftes inden 
for rammerne af en sådan dialog."

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor regionale og 
lokale myndigheder, 
civilsamfundsorganisationer, erhvervslivet, 
investorer, faglige organisationer og andre 
relevante interessenter samt offentligheden 
aktivt kan involvere sig og drøfte 
gennemførelsen af Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], de 
forskellige scenarier, der opstilles for 
energi- og klimapolitikken, herunder på 
lang sigt, og hvor de kan gennemgå 
opnåede fremskridt, medmindre de allerede 
råder over en struktur, der opfylder 
formålet. Integrerede nationale energi- og 
klimaplaner kan drøftes inden for 
rammerne af en sådan dialog."

Or. en

Ændringsforslag 340
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat etablerer en klima- og Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
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energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, investorer og andre relevante 
interessenter samt offentligheden aktivt 
kan involvere sig og drøfte gennemførelsen 
af Unionens mål om klimaneutralitet, som 
er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], de forskellige scenarier, 
der opstilles for energi- og klimapolitikken, 
herunder på lang sigt, og hvor de kan 
gennemgå opnåede fremskridt, medmindre 
de allerede råder over en struktur, der 
opfylder formålet. Integrerede nationale 
energi- og klimaplaner kan drøftes inden 
for rammerne af en sådan dialog."

energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, investorer og andre relevante 
interessenter samt offentligheden aktivt 
kan involvere sig og drøfte og foreslå 
løsninger til gennemførelsen af Unionens 
mål om klimaneutralitet, som er fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… ["klimaloven"], 
de forskellige scenarier, der opstilles for 
energi- og klimapolitikken, herunder på 
lang sigt, og hvor de kan gennemgå 
opnåede fremskridt, medmindre de allerede 
råder over en struktur, der opfylder 
formålet. Integrerede nationale energi- og 
klimaplaner kan drøftes inden for 
rammerne af en sådan dialog."

Or. en

Ændringsforslag 341
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, 
civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, investorer og andre relevante 
interessenter samt offentligheden aktivt 
kan involvere sig og drøfte gennemførelsen 
af Unionens mål om klimaneutralitet, som 
er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], de forskellige scenarier, 
der opstilles for energi- og klimapolitikken, 
herunder på lang sigt, og hvor de kan 
gennemgå opnåede fremskridt, medmindre 
de allerede råder over en struktur, der 
opfylder formålet. Integrerede nationale 
energi- og klimaplaner kan drøftes inden 

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
investorer og andre relevante interessenter 
samt offentligheden aktivt kan involvere 
sig og drøfte gennemførelsen af Unionens 
mål om klimaneutralitet, som er fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… ["klimaloven"], 
de forskellige scenarier, der opstilles for 
energi- og klimapolitikken, herunder på 
lang sigt, og hvor de kan gennemgå 
opnåede fremskridt, medmindre de allerede 
råder over en struktur, der opfylder 
formålet. Integrerede nationale energi- og 
klimaplaner kan drøftes inden for 
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for rammerne af en sådan dialog. rammerne af en sådan dialog.

Or. it

Ændringsforslag 342
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) opnå langsigtede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"]

c) opnå langsigtede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], på 
baggrund af de ifølge Det Mellemstatslige 
Panel om Klimaændringer (IPCC) 
nødvendige reduktioner, at reducere 
Unionens drivhusgasemissioner på en 
omkostningseffektiv måde og øge optaget 
gennem dræn i bestræbelserne på at nå 
temperaturmålene i Parisaftalen og 
således opnå en balance mellem 
menneskeskabte emissioner fra kilder og 
optag af drivhusgasser gennem dræn 
inden for Unionen så tidligt som muligt

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege dette budskab, som skitserer den bredere politiske baggrund for 
EU's klimalov.


