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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens meddelelse om den europæiske grønne pagt fastsætter en ny vækststrategi, 
der sigter mod at omstille Unionen 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. Den europæiske grønne pagt har ligeledes til formål at beskytte, bevare 
og øge Unionens naturkapital og beskytte borgernes sundhed og trivsel mod miljørelaterede 
trusler og konsekvenser. 

Set i lyset heraf sigter dette forslag mod at indføre en ramme for opnåelse af klimaneutralitet i 
EU. Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag og foreslår en række ændringer med 
henblik på at forbedre forordningen om den europæiske klimalovgivning. 

Ordføreren

 tager alvorligt hensyn til klima- og miljøkatastrofen og foreslår derfor, at Unionen 
sørger for at opnå klimaneutralitet senest i 2040, nemlig et årti før den dato, der er 
fastsat i Kommissionens forslag; 

 påpeger, at overgangen bør tage hensyn til regionale forskelle og ubalancer med 
henblik på at gøre den fair og social retfærdig og territorialt inklusiv; mener, at 
overgangen skal omfatte borgere, regioner, by- og landområder eller lokalsamfund for 
at nå målene i Parisaftalen, målene for bæredygtig udvikling og den europæiske 
grønne aftale gennem en ny politik for bæredygtig udvikling senest i 2040;

 understreger, at den nye klimalov klart bør omfatte datoen for udfasning af fossile 
brændstoffer og direkte og indirekte subsidier hertil med henblik på at opnå en 
klimaneutral økonomi inden 2040; understreger behovet for at udfase anvendelsen af 
alle fossile brændstoffer med det formål at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C 
over det førindustrielle niveau med henblik på at nå det langsigtede temperaturmål, 
der er fastsat i artikel 2 i Parisaftalen;

 bemærker, at det er vigtigt at fremme økonomisk, social og territorial samhørighed for 
at nå målene for klimaneutralitet, som i henhold til traktaterne er blandt Unionens 
vigtigste mål, og fastsætte et nyt 2030-mål på 65 % emissionsreduktioner i forhold til 
1990, et mål, der er mere ambitiøst i forhold til målet i Kommissionens forslag;

 understreger betydningen af en integreret tilgang på EU-plan og nationalt plan, som 
samler alle EU's politikker omkring bestræbelserne på at nå målet om et klimaneutralt 
EU inden 2040; 

 understreger, at det er vigtigt for medlemsstaterne at fastsætte konkrete reduktionsmål 
med udtrykkelige forpligtelser til at støtte energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og forsyningssikkerhed;
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 påpeger, at tilpasning er et centralt element i den langsigtede globale reaktion på 
klimaændringer, og bemærker derfor, at det er nødvendigt at støtte omfattende 
nationale tilpasningsstrategier og tilpasse partnerskabsaftalerne til de europæiske 
struktur- og investeringsfonde til det overordnede mål om at opnå klimaneutralitet 
inden 2040;

 understreger behovet for at fremme synergier mellem de europæiske struktur- og 
investeringsfonde og forskellige EU-programmer som Horisont Europa med henblik 
på at støtte nye teknologier og innovative løsninger, der vil erstatte anvendelsen af 
fossile brændstoffer; 

 opfordrer til, at der foretages bæredygtige investeringer og stilles krav om, at ESI-
fondene anvendes til bæredygtig mobilitet, miljøvenlige iværksættere og grøn 
infrastruktur;

 noterer sig betydningen af partnerskabsprincippet og den rolle, som borgere og 
samfund spiller i forbindelse med omstillingen på centralt plan samt på regionalt og 
lokalt plan; mener, at Kommissionen bør samarbejde med alle dele af samfundet for at 
give dem mulighed for at træffe foranstaltninger, der fører hen imod et klimaneutralt 
samfund.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt" af 
11. december 201919 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 

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt" af 
11. december 201919 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 
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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.

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, 
herunder borgere, regioner, by- og 
landdistrikter eller landbosamfund.

__________________ __________________
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 
af 11. december 2019.

Or. en

Begrundelse

EU er nødt til at tilpasse sin økonomi til principperne om bæredygtig udvikling. Det bør 
derfor opfylde målene i Parisaftalen, målene for bæredygtig udvikling og den europæiske 
grønne pagt gennem en ny politik for bæredygtig udvikling, som vil bringe borgere, byer og 
regioner sammen og muliggøre en fair og retfærdig omstilling.

Ændringsforslag 2

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 

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det en integreret 
tilgang, udarbejdelse af alle Unionens 
politikker for parathed og et bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. 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 



PE652.420v01-00 6/21 PA\1205771DA.docx

DA

også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

afgørende betydning, hvilket også gælder 
udfasningen af fossile brændstoffer og 
direkte og indirekte subsidier hertil. Den 
digitale omstilling, teknologisk innovation 
og forskning og udvikling er også vigtige 
drivkræfter med henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet.

Or. en

Begrundelse

For at nå målet med en klimaneutral Union inden 2040 er det vigtigt at tilpasse alle Unionens 
politikker og følge en integreret tilgang. Forordningen om klimaændringer bør udtrykkeligt 
nævne målet om udfasning af fossile brændstoffer og direkte og indirekte subsidier, da fossile 
brændstoffer ikke vil have nogen plads i den fremtidige klimaneutrale økonomi.

Ændringsforslag 3

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 gå foran med et 
godt eksempel, 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 4

Forslag til forordning

Betragtning 12
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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 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. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

Or. en

Ændringsforslag 5

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. 
Tilpasningsstrategier på regionalt og 
lokalt plan bør fremmes og gøres til en 
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forudsætning for finansiering. 
Partnerskabsaftaler om de europæiske 
struktur- og investeringsfonde bør derfor 
også bringes i overensstemmelse med det 
overordnede mål om at opnå 
klimaneutralitet i EU inden 2040.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en sammenhængende tilgang til klimaneutralitet er det bydende nødvendigt at 
medtage kravet om regionale og lokale tilpasningsstrategier blandt forudsætningerne for 
fremtidig finansiering.

Ændringsforslag 6

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 

(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, 
regionale uligheder og behovet for 
konvergens over tid, behovet for at 
omstillingen bliver fair og socialt retfærdig 
samt territorialt inklusiv, behovet for at 
fremme omskoling og opkvalificering af 
arbejdstagere, der er berørt af 
overgangen, behovet for at investere i 
innovative produktions-, fremstillings-, 
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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.

forsknings- og uddannelsesformer, 
omstillingen af økonomien fra lineær til 
cirkulær, fremme af de lokale økonomier, 
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 den 
forbindelse øge modstandsdygtigheden, 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau, overgangen fra et 
vækstparadigme til et paradigme for vækst 
og bæredygtig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 7

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, 

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver en integreret tilgang, 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 
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om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

af de gældende regler. Det er af lige så stor 
betydning at fremme synergier mellem de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
og forskellige EU-programmer, navnlig 
Horisont Europa, med henblik på at støtte 
nye teknologier og innovative løsninger, 
der kan erstatte anvendelsen af fossile 
brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 8

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 

(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 65 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
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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. 

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 9

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 

(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 lokalt, 
regionalt og nationalt plan. 
Kommissionen bør i overensstemmelse 
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sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

med partnerskabsprincippet og respekten 
for ligestilling mellem kønnene og 
princippet om ikkediskrimination 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

Ændringsforslag 10

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 lovgivning37. 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 
af delegerede retsakter bør Europa-

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre, at 
omstillingen til klimaneutralitet er hurtig, 
uigenkaldelig og socialt retfærdig, 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 
2040. 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 
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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.

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 11

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 politikker. Målene for denne 
forordning, nemlig senest i 2040 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
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Ændringsforslag 12

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 temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, nemlig 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 samt bringe de 
finansielle strømme i overensstemmelse 
med en klimarobust udvikling, 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

Begrundelse

I den globale kamp mod klimaændringer har Unionen et ansvar for og midlerne til at gå 
foran med et godt eksempel. I betragtning af Parlamentets erklæring om, at det haster med at 
få løst klimaspørgsmålet, er det af afgørende betydning, at der vedtages et endnu mere 
ambitiøst mål om at opnå klimaneutralitet senest i 2040 i stedet for i 2050 som oprindeligt 
planlagt.

Ændringsforslag 13

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 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 både 
på EU-plan og på nationalt plan.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt i forordningen at understrege, at EU har et kollektivt ansvar, og at 
medlemsstaterne har et individuelt nationalt ansvar for at reducere deres emissioner til nul.

Ændringsforslag 14

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 samt økonomisk, social 
og territorial samhørighed.

Or. en

Begrundelse

Ud over at understrege behovet for at opnå klimaneutralitet på centralt regeringsniveau er 
det nødvendigt at fremhæve betydningen af at fremme den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, som i henhold til traktaterne er blandt Unionens vigtigste mål.
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Ændringsforslag 15

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 fastsætter 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

Begrundelse

For at bringe sin økonomi i overensstemmelse med princippet om bæredygtig udvikling og 
opnå klimaneutralitet senest i 2040 bør Unionen fastlægge en mere ambitiøs, men 
gennemførlig mellemfristet målsætning for emissionsreduktioner, da dette vil afspejle dens 
stærke engagement og høje ambitionsniveau på klimaområdet.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
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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.

til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
samt Unionens lovgivning om fonde og 
instrumenter 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

Begrundelse

EU's struktur-, investerings- og samhørighedsfonde samt alle former for 
finansieringsinstrumenter er vigtige redskaber til at opnå klimaneutralitet og skal tilpasses i 
overensstemmelse hermed for bedst muligt at tjene dette hovedformål.

Ændringsforslag 17

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 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, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

Or. en
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) behovet for at udfase anvendelsen 
af alle fossile brændstoffer inden for en 
tidsramme, der er i overensstemmelse med 
målet om at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau

Or. en

Ændringsforslag 19

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 og rette op på 
regionale skævheder

Or. en

Begrundelse

Der bør i forbindelse med denne kurs tages hensyn til de særlige regionale forhold, forskelle 
og skævheder mellem regionerne.

Ændringsforslag 20

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. Senest den 31. januar 2021 
vedtager Kommissionen en ajourført EU-
strategi for tilpasning til klimaændringer. 
Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, der fastsætter konkrete 
reduktionsmål, og som skal indeholde 
omfattende rammer for risikohåndtering, 
der bygger på robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger. 
Partnerskabsaftaler om de europæiske 
struktur- og investeringsfonde bør derfor 
også bringes i overensstemmelse med 
bestræbelserne på at nå disse mål og det 
overordnede mål om at opnå 
klimaneutralitet i EU inden 2040.

Or. en

Begrundelse

Tilpasningsstrategierne bør ikke være vage hensigtserklæringer, men udformes så specifikt 
som muligt og indeholde udtrykkelige forpligtelser og opstille konkrete mål..

Ændringsforslag 21

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 

Kommissionen søger i overensstemmelse 
med partnerskabsprincippet 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 
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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.

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

Begrundelse

Parlamentet anser overholdelse af partnerskabsprincippet for at være af afgørende betydning 
for retfærdig omstilling, da dette sikrer, at økonomiske og sociale partnere samt f.eks. ngo'er 
på miljøområdet, kan blive hørt.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 2018/1999

Artikel 11 – stk. 1

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, 

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 at opnå klimaneutralitet 
senest i 2040, herunder på lang sigt, og 
hvor de kan gennemgå opnåede fremskridt, 
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medmindre de allerede råder over en 
struktur, der opfylder formålet. Integrerede 
nationale energi- og klimaplaner kan 
drøftes inden for rammerne af en sådan 
dialog.

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


