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Ändringsförslag 62
Robert Roos, Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
–

Proposal for rejectionFörslag om 
förkastande

Utskottet för transport och turism 
uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt 
utskott föreslå att kommissionens förslag 
förkastas.

Or. en

Motivering

Before establishing a revised 2030 target and a binding objective for climate neutrality by 
2050, the EU should take full account of all economic, environmental, and social concerns. 
The EU should estimate the impact of forced emission reductions, combined with existing 
climate policies, on the purchasing power of families and on the investment budgets of both 
the private and public sectors. Moreover, empowering the Commission (by way of delegated 
acts) to set out the post-2030 trajectory for climate neutrality, is a clear overreach of its 
mandate and indeed the EU Treaties as this is an essential element of the basic act. Finally, 
before proceeding further, the EU should determine whether it is more astute to rely on 
climate adaptation measures rather than mitigation actions.

Ändringsförslag 63
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 
192.1,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 
192.2,

Or. en

Ändringsförslag 64
Johan Van Overtveldt
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Förslag till förordning
Beaktandeled 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av det icke-officiella 
dokumentet och det formella juridiska 
utlåtandet från Europaparlamentets 
rättstjänst om utövandet av delegeringen 
av befogenheter,

Or. en

Motivering

Att fastställa en utvecklingsbana i riktning mot 2050 är en väsentlig del av detta förslag, och 
därför ligger en delegering av befogenheter till kommissionen i detta hänseende inte i linje 
med artikel 290 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 65
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I sitt meddelande av den 11 
december 2019 om den gröna given19lade 
kommissionen fram en ny tillväxtstrategi 
som ska ställa om EU till ett rättvist och 
välmående samhälle med en modern, 
resurseffektiv och konkurrenskraftig 
ekonomi där det 2050 inte längre 
förekommer några nettoutsläpp av 
växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Den syftar också till 
att skydda, bevara och förbättra EU:s 
naturkapital och skydda allmänhetens 
hälsa och välbefinnande från 
miljörelaterade risker och effekter. 
Samtidigt måste omställningen vara 
rättvis och inkluderande, och ingen får 
lämnas utanför.

(1) I sitt meddelande av den 11 
december 2019 om den gröna given19 lade 
kommissionen fram en ny tillväxtstrategi 
som ska ställa om EU till ett rättvist och 
välmående samhälle med en modern, 
resurseffektiv och konkurrenskraftig 
ekonomi.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 66
Isabel García Muñoz

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I sitt meddelande av den 11 
december 2019 om den gröna given19lade 
kommissionen fram en ny tillväxtstrategi 
som ska ställa om EU till ett rättvist och 
välmående samhälle med en modern, 
resurseffektiv och konkurrenskraftig 
ekonomi där det 2050 inte längre 
förekommer några nettoutsläpp av 
växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Den syftar också till 
att skydda, bevara och förbättra EU:s 
naturkapital och skydda allmänhetens hälsa 
och välbefinnande från miljörelaterade 
risker och effekter. Samtidigt måste 
omställningen vara rättvis och 
inkluderande, och ingen får lämnas 
utanför.

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 67
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini
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Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I sitt meddelande av den 11 
december 2019 om den gröna given19lade 
kommissionen fram en ny tillväxtstrategi 
som ska ställa om EU till ett rättvist och 
välmående samhälle med en modern, 
resurseffektiv och konkurrenskraftig 
ekonomi där det 2050 inte längre 
förekommer några nettoutsläpp av 
växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Den syftar också till 
att skydda, bevara och förbättra EU:s 
naturkapital och skydda allmänhetens hälsa 
och välbefinnande från miljörelaterade 
risker och effekter. Samtidigt måste 
omställningen vara rättvis och 
inkluderande, och ingen får lämnas utanför.

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 68
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I sitt meddelande av den 11 
december 2019 om den gröna given19lade 
kommissionen fram en ny tillväxtstrategi 

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

som ska ställa om EU till ett rättvist och 
välmående samhälle med en modern, 
resurseffektiv och konkurrenskraftig 
ekonomi där det 2050 inte längre 
förekommer några nettoutsläpp av 
växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Den syftar också till 
att skydda, bevara och förbättra EU:s 
naturkapital och skydda allmänhetens hälsa 
och välbefinnande från miljörelaterade 
risker och effekter. Samtidigt måste 
omställningen vara rättvis, realistisk och 
inkluderande, och ingen får lämnas utanför.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 69
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Alla lagstiftningsdokument som 
har sitt ursprung i målen att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050, inklusive 
den europeiska gröna given, bör ha en 
djupgående konsekvensbedömning på 
regional, nationell och europeisk nivå. 
Alla förslag om nya åtgärder bör också ta 
hänsyn till verkliga omständigheter samt 
skydda den europeiska ekonomins 
konkurrenskraft och stödja innovation. 
Dubbelreglering som leder till 
oproportionerliga bördor för företag bör 
undvikas.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar 
på behovet av att intensifiera 
klimatinsatserna. Rapporten bekräftar att 
växthusgutsläppen snabbt måste minskas 
och att klimatförändringarna måste 
begränsas till 1,5 °C, särskilt för att 
minska sannolikheten för extrema 
väderhändelser. I sin globala 
utvärderingsrapport21från 2019 visade 
den mellanstatliga plattformen för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
(IPBES) att den biologiska mångfalden i 
världen utarmas och att 
klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22

utgår

_________________
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, 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 
(eds.)].
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21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.
22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s 
publikationsbyrå, 2019).

Or. en

Ändringsförslag 71
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar på 
behovet av att intensifiera klimatinsatserna. 
Rapporten bekräftar att växthusgutsläppen 
snabbt måste minskas och att 
klimatförändringarna måste begränsas till 
1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser. 
I sin globala utvärderingsrapport21från 
2019 visade den mellanstatliga plattformen 
för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) att den 
biologiska mångfalden i världen utarmas 
och att klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar på 
behovet av att intensifiera klimatinsatserna 
i global skala. Rapporten bekräftar att 
växthusgasutsläppen snabbt måste 
minskas och att klimatförändringarna 
måste begränsas till 1,5 °C, särskilt för att 
minska sannolikheten för extrema 
väderhändelser. I sin globala 
utvärderingsrapport21 från 2019 visade den 
mellanstatliga plattformen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) 
att den biologiska mångfalden i världen 
utarmas och angav att 
klimatförändringarna endast är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22.

_________________ _________________
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 

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 
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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, 
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 (eds.)].

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, 
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 (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).

Or. en

Ändringsförslag 72
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Covid-19-krisen har lett till en 
avsevärd minskning av 
växthusgasutsläppen som visar att det är 
möjligt att uppfylla FN:s miljöprograms 
rekommendation om en 7,6-procentig 
årlig utsläppsminskning4a för att bidra till 
att begränsa den globala uppvärmningen 
till 1,5 °C enligt Parisavtalet. Detta har 
dock skett utan något systemskifte eller 
någon planering och förberedelse, vilket 
kan leda till möjliga bumerangeffekter 
och dramatiska sociala konsekvenser. 
Därför är det viktigt att ta till vara detta 
unika tillfälle för att radikalt förändra 
produktions- och konsumtionsmodellerna 
och ta fram en demokratisk och social 
planering för den ekologiska 
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omställningen.
_________________
4a FN:s miljöprogram, Emissions Gap 
Report 2019.

Or. en

Ändringsförslag 73
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 74
Maria Grapini, Petar Vitanov, Rovana Plumb

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt gå 

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till lämplig 
ekonomisk och samhällelig omvandling, 
där man tar hänsyn till effekterna av 
covid-19-krisen – som har visat att vi är 
alltför beroende av importer från 
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mot det temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

tredjeländer, sysselsättning och 
fullbordandet av värdekedjor i vissa 
tillverkningsindustrier, för att uppnå 
tillväxt och uppnående av FN:s mål för 
hållbar utveckling, samt för att på ett 
rättvist och kostnadseffektivt sätt gå mot 
det temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

Or. en

Ändringsförslag 75
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt sätt 
nå temperaturmålet att begränsa den 
globala uppvärmningen till långt under 2 
°C över förindustriell nivå och göra 
ansträngningar för att begränsa den till 
1,5 °C över förindustriell nivå, enligt vad 
som fastställdes i Parisavtalet om 
klimatförändringar från 2015 vid den 21:a 
partskonferensen för Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(nedan kallat Parisavtalet).

Or. en

Ändringsförslag 76
Elena Kountoura
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Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist, socialt jämlikt och 
kostnadseffektivt sätt gå mot 
temperaturmålet att begränsa den globala 
uppvärmningen till under 1,5 °C över 
förindustriell nivå, enligt vad som 
fastställdes i Parisavtalet om 
klimatförändringar från 2015 vid den 21:a 
partskonferensen för Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(nedan kallat Parisavtalet).

Or. en

Ändringsförslag 77
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Det kommer att vara nödvändigt 
med gemensamma europeiska långsiktiga 
mål och regler för att bibehålla vårt 
nuvarande välstånd och samtidigt stödja 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt sätt 
gå mot det temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet.

Or. en



PE652.581v01-00 14/119 AM\1206522SV.docx

SV

Ändringsförslag 78
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 79
Tilly Metz

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 80
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Parisavtalet fastställer ett 
långsiktigt mål om att hålla ökningen i den 
globala medeltemperaturen långt under 2 
°C över förindustriell nivå samt göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå23, och framhåller vikten 
av att anpassa sig till de skadliga 
effekterna av klimatförändringen24och 
göra finansiella flöden förenliga med en 
väg mot låga växthusgasutsläpp och en 
klimatmässigt motståndskraftig 
utveckling25.

(4) Parisavtalet fastställer ett 
långsiktigt mål om att hålla ökningen i den 
globala medeltemperaturen långt under 2 
°C över förindustriell nivå samt göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå23.

_________________ _________________
23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet. 23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet.
24 Artikel 2.1.b i Parisavtalet.
25 Artikel 2.1.c i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 81
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden mot hotet 
från klimatförändringarna, inom ramen 
för Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, 

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda 
människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden inom 
ramen för Agenda 2030 för hållbar 
utveckling och med sikte på att uppnå 
målen i Parisavtalet, samt att maximera 
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samt att maximera välståndet inom 
planetens gränser och stärka samhällets 
motståndskraft mot klimatförändringar 
och minska dess sårbarhet.

välståndet.

Or. en

Ändringsförslag 82
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden mot hotet 
från klimatförändringarna, inom ramen för 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, 
samt att maximera välståndet inom 
planetens gränser och stärka samhällets 
motståndskraft mot klimatförändringar och 
minska dess sårbarhet.

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden mot hotet 
från klimatförändringarna, inom ramen för 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, 
samt att maximera välståndet inom 
planetens gränser och stärka samhällets 
motståndskraft mot klimatförändringar och 
minska dess sårbarhet, och eftersträva mål 
om full sysselsättning och sociala 
framsteg.

Or. en

Ändringsförslag 83
Tilly Metz

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden mot hotet 

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden mot hotet 
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från klimatförändringarna, inom ramen för 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, 
samt att maximera välståndet inom 
planetens gränser och stärka samhällets 
motståndskraft mot klimatförändringar 
och minska dess sårbarhet.

från klimatförändringarna, inom ramen för 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, 
samt att maximera välståndet inom 
planetens gränser, stärka ekosystemens 
motståndskraft och återställandet av dem 
samt minska samhällets sårbarhet för 
klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 84
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden mot hotet 
från klimatförändringarna, inom ramen 
för Agenda 2030 för hållbar utveckling 
och med sikte på att uppnå målen i 
Parisavtalet, samt att maximera välståndet 
inom planetens gränser och stärka 
samhällets motståndskraft mot 
klimatförändringar och minska dess 
sårbarhet.

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda 
människorna och vår miljö, vår välfärd, 
vårt välstånd, vår hälsa och våra 
livsmedelssystem med sikte på att uppnå 
målen i Parisavtalet, samtidigt som man 
erkänner att människor under de senaste 
tjugo åren har lyfts ut ur fattigdom i en 
aldrig tidigare skådad omfattning, och 
stärker därför unionens åtagande att 
maximera välståndet och öka 
motståndskraften på alla kontinenter.

Or. en

Ändringsförslag 85
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet 
bör det krävas att alla ekonomiska 

(6) När klimatneutralitet ska uppnås 
är det nödvändigt att åstadkomma en 
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sektorer bidrar. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

heltäckande omställning av hela 
transportsektorn, inklusive luft- och 
sjöfarten, till hållbar utsläppsfri rörlighet 
samtidigt som arbetstagarnas rättigheter 
och sociala villkor skyddas och rörlighet 
till ett överkomligt pris säkerställs för alla. 
Principen om att ”förorenaren betalar” 
bör vara en central faktor i detta 
sammanhang. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. 
Utsläppen har visserligen minskat 
avsevärt inom energisektorn sedan 1990, 
men utsläppen av växthusgaser från 
transportsektorn har ökat. Utmaningarna 
i transportsektorn är inte begränsade till 
väg eller järnväg, utan omfattar även 
inlandssjöfarten, sjöfarten och luftfarten. 
Den digitala omvandlingen, teknisk 
innovation, och forskning och utveckling 
är också viktiga för att ge draghjälp på 
vägen mot klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 86
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar, inbegripet luft- och sjöfarten. Med 
tanke på energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 



AM\1206522SV.docx 19/119 PE652.581v01-00

SV

digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

välfungerande inre energimarknad. 
Kärnenergi spelar en roll i uppnåendet av 
målet om klimatneutralitet på EU-nivå 
senast 2050, som den näst största källan 
till koldioxidsnål elproduktion i världen 
(efter vattenkraft). Bristande 
investeringar i denna teknik kommer att 
göra omställningen till en koldioxidsnål 
ekonomi betydligt svårare och dyrare. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är de främsta 
drivkrafterna för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet. Det är fortsatt 
viktigt att inte i förväg utesluta vissa 
tekniker.

Or. en

Motivering

Vi anser att innovation är den främsta drivkraften för lösningar på klimatförändringarnas 
utmaningar. Det står klart att det inte går att uppnå klimatneutralitet på EU-nivå utan 
kärnenergi. Dessutom anser vi att nya innovativa tekniker (t.ex. genredigering) kan ge ett 
viktig bidrag, och vi beklagar att kommissionen drar ut på tiden i denna fråga.

Ändringsförslag 87
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar, och för att omställningen ska bli 
ekonomiskt bärkraftig och rättvis och 
socialt jämlik, måste anpassningar göras 
till sektorernas särdrag. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
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forskning och användning av alternativa 
bränslen är viktiga för att ge draghjälp på 
vägen mot klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 88
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet, samtidigt som EU 
tillhandahåller adekvata finansiella 
stödmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 89
Rovana Plumb, Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar, inklusive luft- och sjöfarten, med 
att minska sina utsläpp till nära noll. Med 
tanke på energiproduktionens och 
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att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 90
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar, med tonvikt på att fasa ut 
användningen av fossila resurser från 
alla sektorer. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 91
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal
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Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar, samtidigt som man tar hänsyn till 
deras särdrag och bästa tillgängliga 
teknik. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är 
oumbärliga för att ge draghjälp på vägen 
mot klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 92
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) Klimatneutralitet måste uppnås i 
alla ekonomiska sektorer, däribland 
transportsektorn med fullständig 
inkludering av luft- och sjöfarten. Med 
tanke på energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.
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Or. en

Ändringsförslag 93
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet, förutsatt att det 
finns adekvata mekanismer för finansiellt 
stöd från EU.

Or. en

Motivering

Utgångspunkten för att uppnå klimatneutralitet skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna eller 
sektorerna av ekonomin. Den påverkas av många faktorer, bland annat graden av tekniska 
framsteg och tillgänglighet, möjligheter till tillämpning och distribution (när det gäller 
alternativa bränslen). Det är viktigt att betona behovet av att säkerställa lika villkor, 
inbegripet adekvat finansiellt stöd från EU.

Ändringsförslag 94
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
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bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och i synnerhet forskning och utveckling 
om potentiellt banbrytande teknik är allra 
viktigast för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 95
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar, med hänsyn tagen till deras 
skillnader. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 96
Sara Cerdas
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Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer och 
medlemsstater bidrar. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 97
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet 
bör det krävas att alla ekonomiska 
sektorer bidrar. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

(6) Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad som 
inkluderar diversifierade källor till ren 
energi såsom kärnenergi. Den digitala 
omvandlingen, teknisk innovation, och 
forskning och utveckling är också viktiga 
för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

Or. en
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Ändringsförslag 98
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Över hälften av koldioxidutsläppen 
är materialrelaterade. Omställningen till 
en cirkulär ekonomi är avgörande för att 
säkerställa att värde bibehålls genom 
olika kedjor och för att åstadkomma 
slutna materialkretslopp.

Or. en

Motivering

En avsevärd del av våra koldioxidutsläpp är nära kopplad till utvinning, bearbetning, 
transport, användning och bortskaffande av material. Den cirkulära ekonomin handlar inte 
bara om att spara in på resurser, utan om att spara in på utsläpp. En cirkulär ekonomi är 
dessutom viktig ur ett geopolitiskt perspektiv.

Ändringsförslag 99
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Dessutom lade kommissionen i sitt 
meddelande av den 28 november 2018 En 
ren jord åt alla: En europeisk strategisk 
långsiktig vision för en stark, modern, 
konkurrenskraftig och klimatneutral 
ekonomi fram en vision för att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i 
unionen till 2050 genom en socialt rättvis 
och kostnadseffektiv omställning.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 100
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Genom åtgärdspaketet om ren 
energi för alla i EU29har unionen arbetat 
med en ambitiös agenda för minskade 
koldioxidutsläpp, särskilt genom att skapa 
en robust energiunion där mål för 2030 för 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU30och (EU) 2018/200131, och 
genom att skärpa relevant lagstiftning, 
bland annat Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU32.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 101
Kathleen Van Brempt
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Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Paketet om ren energi för alla i 
EU kommer att behöva ses över och all 
tillhörande lagstiftning stärkas, för att 
klimatneutralitetsmålet ska kunna uppnås 
senast 2050.

Or. en

Ändringsförslag 102
Tilly Metz

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati. 
Med hänsyn till internationell solidaritet 
och de europeiska ländernas historiska 
utsläpp har unionen ett särskilt ansvar att 
omgående minska sina utsläpp och ett 
ansvar för förluster och skador till följd 
av klimatförändringarnas effekter.

Or. en

Ändringsförslag 103
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Klimatförändringarna är en global 
utmaning som kräver internationellt 
samarbete och likvärdiga insatser från 
olika parter. Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati. Ett 
realistiskt tillvägagångssätt som faktiskt 
främjar hållbar, konkurrenskraftig 
tillväxt och välstånd är avgörande.

Or. en

Motivering

Vi stöder EU som global ledare. Men eftersom EU för närvarande står för minst 10 % av de 
globala koldioxidutsläppen är det tydligt att det behövs bredare insatser. Vi erinrar om 
ordspråket ”om du tror att du leder och ingen följer dig tar du bara en promenad”. Vi 
behöver gemensamma insatser för att lyckas. Dessutom kan EU endast vara en trovärdig 
förebild om det förespråkar ett realistiskt tillvägagångssätt som främjar hållbar, 
konkurrenskraftig tillväxt och välstånd, eftersom det inte råder konsensus om någon 
uppoffringspolitik.

Ändringsförslag 104
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen är, och bör förbli, en 
global ledare i omställningen till 
klimatneutralitet och är fast besluten att 
bidra till att höja den globala 
ambitionsnivån och att stärka de globala 
insatserna mot klimatförändringar med alla 
medel som står till dess förfogande, 
inbegripet klimatdiplomati och 
utforskande av nya instrument såsom 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att åstadkomma detta på ett 
rättvist, socialt jämlikt och inkluderande 
sätt samt att bidra till att höja den globala 
ambitionsnivån och att stärka de globala 
insatserna mot klimatförändringar med alla 
medel som står till dess förfogande, 
inbegripet klimatdiplomati.

Or. en

Ändringsförslag 106
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna, vilket är nödvändigt för 
att bekämpa klimatförändringarna, med 
alla medel som står till dess förfogande, 
inbegripet klimatdiplomati.

Or. en

Motivering

Europa står för 9 % av världens växthusgasutsläpp och utgör bara drygt 6 % av dess 
befolkning. Insatserna för att bekämpa klimatförändringarna kommer att lyckas om resten av 
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världen gör betydande framsteg i detta hänseende.

Ändringsförslag 107
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Klimatneutralitetsmålet bör 
uppnås på EU-nivå med säkerställande av 
lika villkor och konkurrenskraft, inklusive 
framtagandet av en WTO-förenlig 
mekanism för koldioxidjustering och 
omförhandling av energistadgefördraget 
för att främja hållbar energiinvestering.

Or. en

Ändringsförslag 108
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Europaparlamentet har utlyst ett 
klimat- och miljönödläge33 och vid 
upprepade tillfällen uppmanat 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stärka klimatarbetet för att underlätta den 
nödvändiga omställningen till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och 
för att detta ska bli en europeisk 
framgångssaga34. I sina slutsatser av den 12 
december 201935 enades Europeiska rådet 
om målet att uppnå en klimatneutral union 
senast 2050, i överensstämmelse med 
målen i Parisavtalet, samtidigt som man 
konstaterar att det är nödvändigt att 
upprätta ett stödjande ramverk och att 
omställningen kommer att kräva betydande 
offentliga och privata investeringar. 
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för unionen snarast möjligt under 2020 så 
att det kan antas av rådet och läggas fram 
för Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

Europeiska rådet uppmanade också 
kommissionen att utarbeta ett förslag till 
långsiktig strategi för unionen snarast 
möjligt under 2020 så att det kan antas av 
rådet och läggas fram för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 109
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 205033. I 
sina slutsatser av den 12 december 201935 
enades Europeiska rådet om målet att 
uppnå en klimatneutral union senast 2050, i 
överensstämmelse med målen i 
Parisavtalet, samtidigt som man konstaterar 
att det är nödvändigt att upprätta ett 
stödjande ramverk och att omställningen 
kommer att kräva betydande offentliga och 
privata investeringar. Europeiska rådet 
uppmanade också kommissionen att 
utarbeta ett förslag till långsiktig strategi 
för unionen snarast möjligt under 2020 så 
att det kan antas av rådet och läggas fram 
för Förenta nationernas ramkonvention om 
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för unionen snarast möjligt under 2020 så 
att det kan antas av rådet och läggas fram 
för Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

klimatförändringar.

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

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

34 Europaparlamentets resolution av den 
28 november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).
35 Slutsatser som antogs av Europeiska 
rådet vid dess möte den 12 december 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

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

Or. en

Motivering

Vi inser att det är brådskande att ta itu med klimatförändringarna, men stöder inte 
Europaparlamentets ståndpunkt att utlysa ett klimat- och miljönödläge.

Ändringsförslag 110
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och att 
detta ska bli en europeisk 
framgångssaga33,och har även utlyst ett 
klimat- och miljönödläge34. I sina 
slutsatser av den 12 december 
201935enades Europeiska rådet om målet 
att uppnå en klimatneutral union senast 
2050, i överensstämmelse med målen i 
Parisavtalet, samtidigt som man konstaterar 
att det är nödvändigt att upprätta ett 
stödjande ramverk och att omställningen 
kommer att kräva betydande offentliga och 
privata investeringar. Europeiska rådet 

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

för unionen snarast möjligt under 2020 så 
att det kan antas av rådet och läggas fram 
för Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

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

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

34 Europaparlamentets resolution av den 
28 november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).
35 Slutsatser som antogs av Europeiska 
rådet vid dess möte den 12 december 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

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

Or. en

Ändringsförslag 111
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AM\1206522SV.docx 35/119 PE652.581v01-00

SV

att det kan antas av rådet och läggas fram 
för Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

att det kan antas av rådet och läggas fram 
för Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 112
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Den 12 mars 2020 tillkännagav 
Världshälsoorganisationen dock utbrottet 
av covid-19-pandemin, som har orsakat 
en humanitär, social och ekonomisk kris 
av aldrig tidigare skådat slag i hela 
unionen och globalt. När kommissionen 
tar fram ramen för den europeiska 
klimatlagen bör den ta hänsyn till 
effekterna av covid-19 och se över sitt 
förslag i enlighet med detta.

Or. en

Motivering

Covid-19-pandemin har i hela unionen vållat en humanitär, social och ekonomisk kris av ett 
slag man aldrig sett förut. Då kommissionen bedömer utvecklingsbanan och fastställer målen 
för 2030 bör den ta hänsyn till den senaste tidens utveckling i krisen med covid-19.
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Ändringsförslag 113
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Kommissionen bör upprätta en 
databas i syfte att inkludera relevant 
information om lagstiftning, politik och 
god praxis som använts, före eller efter 
ikraftträdandet av denna förordning, av 
medlemsstaterna, regionerna eller lokala 
enheter.

Or. en

Ändringsförslag 114
Alessandra Moretti, Johan Danielsson, Vera Tax

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 115
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050.

Or. en

Ändringsförslag 116
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050. Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 

(12) Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.
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som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

Or. en

Ändringsförslag 117
Tilly Metz

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Unionen bör ge prioritet åt 
minskningen av antropogena utsläpp och 
samtidigt sträva efter att uppnå en balans i 
hela ekonomin mellan antropogena 
växthusgasutsläpp och växthusgasupptag 
genom naturliga och tekniska lösningar 
inom unionen och i de enskilda 
medlemsstaterna senast 2040. Det 
unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2040 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder och åtgärder i 
medlemsstaterna att utgöra en lika viktig 
del.

Or. en

Ändringsförslag 118
Sara Cerdas

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 119
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 120
Johan Van Overtveldt
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Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona att klimatneutralitetsmålet fastställs på EU-nivå och inte i varje 
enskild medlemsstat. För att uppnå klimatneutralitet på EU-nivå krävs det därför inte att 
varje medlemsstat är klimatneutral senast 2050. Dessutom anser vi att det bör finnas fortsatt 
möjlighet till viss internationell flexibilitet.

Ändringsförslag 121
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att säkerställa solidaritet och 
möjliggöra en verklig energiomställning 
måste den europeiska klimatpolitiken 
staka ut en tydlig väg mot att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050. Unionen 
bör vara fortsatt realistisk om 
kostnadseffektiva och tekniska 
utmaningar och säkerställa att 
dirigerbara energikällor för att balansera 
maximala och minimala 
efterfrågepunkter i energisystemet, t.ex. 
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vätgasteknik, är tillgängliga till ett 
överkomligt pris.

Or. en

Ändringsförslag 122
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Av rättvise- och solidaritetsskäl 
bör unionens stödmekanismer och 
finansiering, såsom Fonden för en rättvis 
omställning enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) …/… 
tillämpas med hänsyn tagen till 
medlemsstaternas olika utgångslägen när 
det gäller att nå klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 123
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 124
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 125
Sara Cerdas

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 126
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Unionen bör fortsätta med 
ansträngningarna att främja den 
cirkulära ekonomin och ytterligare stödja 
förnybara läsningar som kan ersätta 
fossilbaserade produkter och material.

Or. en

Ändringsförslag 127
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner. Händelser knutna till 
klimatförändringarna, till exempel 
stigande havsnivåer, extrema 
väderförhållanden och stigande 
temperaturer, kan leda till slitage på 
infrastrukturen, driftsstörningar, 
påfrestningar på leveranskedjans 
kapacitet och effektivitet samt negativa 
följder för den europeiska mobiliteten. 
Kommissionen bör därför överväga att 
föreslå en lagstiftningsram för att 
förbättra riskhanteringen, 
motståndskraften och 
klimatanpassningen inom 
transportinfrastrukturen.
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Or. en

Ändringsförslag 128
Sara Cerdas

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande och ambitiösa nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner som tar hänsyn till de 
regionala särdragen. Medlemsstaterna 
bör också utarbeta strategier med de 
lokala myndigheterna, i 
överensstämmelse med de fastställda 
europeiska målen.

Or. en

Ändringsförslag 129
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
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gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner, med hänsyn till 
informationen från regioner och lokala 
enheter. Medlemsstaterna bör involvera 
sina regioner och, i förekommande fall, 
stora kommuner och lokala konglomerat i 
utarbetandet och antagandet av 
heltäckande strategier och planer.

Or. en

Ändringsförslag 130
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande och ambitiösa nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner som leder till 
klimatneutralitet senast 2050 och vägleds 
av vetskapen om att kostnaderna för 
uteblivna åtgärder är långt högre än de 
investeringar som behövs för 
klimatåtgärder.

Or. en



PE652.581v01-00 46/119 AM\1206522SV.docx

SV

Ändringsförslag 131
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan och stärka 
motståndskraften genom en sund 
finansiell budgetering i syfte att minska 
sårbarheten gentemot 
klimatförändringarna, i enlighet med 
artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 132
Tilly Metz

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och återställandet av 
ekosystemen och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
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anpassningsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 133
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, de sociala, ekonomiska 
och miljömässiga kostnaderna om inga 
eller otillräckliga åtgärder skulle vidtas, 
energi- och livsmedelsförsörjning och 
överkomliga priser, med särskilt 
beaktande av behovet av att 
energifattigdom bekämpas, rättvisa och 
solidaritet mellan och inom 
medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik så 
att ingen hamnar på efterkälken i enlighet 
med Internationella 
arbetsorganisationens riktlinjer från 2015 
för en rättvis omställning till miljömässigt 
hållbara ekonomier och samhällen för 
alla, bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
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över tiden.

Or. en

Ändringsförslag 134
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt Europeiska rådets slutsatser och 
rön som rapporteras av IPCC, behovet av 
att integrera klimatrelaterade risker i 
investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden. Olika ekonomiska sektorer, 
t.ex. transportsektorn, behöver gå fram 
olika snabbt på vägen mot 
klimatneutralitet, och deras individuella 
hastighet kan fastställas först efter en 
heltäckande konsekvensbedömning med 
hänsyn tagen till effekterna för industrin 
och sysselsättningen inom sektorn. 
Omställningen till utsläppssnål mobilitet 
kräver större flexibilitet och mer 
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långsiktiga mål i syfte att stödja 
arbetstillfällen, tillväxt, investeringar och 
innovation inom sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 135
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder 
på unionsnivå och nationell nivå för att 
uppnå klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och 
ambitionsnivå över tiden.

(15) Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen bör beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft,

Or. en

Ändringsförslag 136
Tilly Metz
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
långsiktiga hållbarhet, energi- och 
livsmedelsförsörjning, 
livsmedelssuveränitet och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik , 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
IPBES och EPCC, behovet av att integrera 
klimatrelaterade risker i investerings- och 
planeringsbeslut, kostnadseffektivitet och 
teknikneutralitet för att uppnå minskningar 
och upptag av växthusgaser samt ökad 
motståndskraft, och ökad miljöintegritet 
och ambitionsnivå över tiden.

Or. en

Ändringsförslag 137
Sara Cerdas

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 



AM\1206522SV.docx 51/119 PE652.581v01-00

SV

omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna, framför allt när 
det gäller de medlemsstater som har 
yttersta randområden, som bör ägnas 
särskild uppmärksamhet när åtgärder 
genomförs. Medlemsstaternas ekonomiska 
möjligheter bör beaktas liksom de 
nationella förhållandena och behovet av 
konvergens över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

Or. en

Ändringsförslag 138
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
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ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och 
ambitionsnivå över tiden.

ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft,

Or. en

Ändringsförslag 139
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, det internationella 
sammanhanget och handelspolitiken, 
behovet av att göra omställningen rättvis 
och socialt jämlik så att ingen hamnar på 
efterkälken, bästa tillgängliga 
vetenskapliga bevis, särskilt rön som 
rapporteras av IPCC, behovet av att 
integrera klimatrelaterade risker i 
investerings- och planeringsbeslut, 
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och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

kostnadseffektivitet och innovativ teknik 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

Or. en

Ändringsförslag 140
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning, mobilitet och 
överkomliga priser, rättvisa och solidaritet 
mellan och inom medlemsstaterna med 
tanke på deras ekonomiska möjligheter, 
nationella förhållanden och behovet av 
konvergens över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis, realistisk och socialt 
jämlik bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, särskilt rön som rapporteras av 
IPCC, behovet av att integrera 
klimatrelaterade risker i investerings- och 
planeringsbeslut, kostnadseffektivitet och 
teknikneutralitet för att uppnå minskningar 
och upptag av växthusgaser samt ökad 
motståndskraft, och ökad miljöintegritet 
och ambitionsnivå över tiden.

Or. en
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Ändringsförslag 141
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver förändringar inom samtliga 
politikområden och gemensamma insatser 
inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, vilket kommissionen framhåller 
i sitt meddelande om den gröna given. I 
sina slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att all 
relevant EU-lagstiftning och EU-politik 
måste vara förenlig med och bidra till 
uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, 
samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, 
och uppmanade kommissionen att 
undersöka huruvida detta kräver en 
anpassning av de gällande bestämmelserna.

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver förändringar inom samtliga 
politikområden och gemensamma insatser 
inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, vilket kommissionen framhåller 
i sitt meddelande om den gröna given. I 
sina slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att all 
relevant EU-lagstiftning och EU-politik 
måste vara förenlig med och bidra till 
uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, 
samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, 
och uppmanade kommissionen att 
undersöka huruvida detta kräver en 
anpassning av de gällande bestämmelserna. 
Kommissionen bör därför bedöma 
koldioxidavtrycket av större transport- 
och energiinfrastrukturprojekt med 
hänsyn till hela livscykeln, också 
indirekta utsläpp, och den bör också 
överväga alternativ som tar hänsyn till en 
global minskning av energiförbrukningen 
och av passagerar- och 
godstransporterna.

Or. en

Ändringsförslag 142
Isabel García Muñoz

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) I sitt meddelande "Den europeiska 
gröna given"1a betonar kommissionen att 
en ökad takten i omställningen till hållbar 
och smart mobilitet är en prioriterad 
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politik när det gäller att ställa om EU:s 
ekonomi, samhälle och naturliga miljö 
mot klimatneutralitet. I meddelandet 
anges även att alla transportsätt bör bidra 
till målen i den europeiska gröna given. 
För att åstadkomma detta finns det ett 
behov av att främja multimodala 
transporter, en automatiserad, modern 
och tillgänglig mobil uppkoppling samt 
användning av alternativa 
transportbränslen och inrättande av 
hållbara laddningsstationer. Översynen 
av TEN-T-förordningen bör ha en viktig 
roll när det gäller att påskynda 
omställningen till hållbar och smart 
mobilitet.
_________________
1a Meddelande från kommissionen – Den 
europeiska gröna given, COM(2019)0640 
av den 11 december 2019.

Or. en

Ändringsförslag 143
Isabel García Muñoz

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) För att säkerställa omställningen 
till hållbar och smart mobilitet angav 
kommissionen i sitt meddelande "Den 
europeiska gröna given"1a sin avsikt att 
anta en heltäckande strategi för hållbar 
och smart mobilitet 2020, med ambitiösa 
åtgärder som syftar till att kraftigt minska 
utsläppen av koldioxid och föroreningar 
för alla transportsätt. Strategin kommer 
att innefatta följande fyra 
åtgärdsområden: främja användning av 
rena fordon och alternativa fordons-, 
fartygs- och flygbränslen; öka andelen 
mer hållbara transportsätt såsom järnväg 
och inre vattenvägar och effektivisera 
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hela transportsystemet; ge incitament till 
förnuftiga konsumentval och låga 
utsläpp; och investera i utsläppssnåla och 
utsläppsfria lösningar, inklusive 
infrastruktur. Strategin bör dessutom fullt 
ut tillvarata digitaliseringens möjligheter 
och fortsätta att prioritera högsta möjliga 
skydds- och säkerhetsstandarder. 
Därutöver bör strategin också säkerställa 
att omställningen till hållbar och smart 
mobilitet går hand i hand med en rättvis 
omställning för arbetstagarna inom 
transportsektorn och främjar den 
kompetenshöjning och omskolning som 
de behöver för att anpassa sig till de nya 
utmaningarna och möjligheterna. 
Slutligen bör den heltäckande strategin 
säkerställa att hållbara transportsätt är 
ekonomiskt överkomliga och tillgängliga 
för alla användare. 
_________________
1a Meddelande från kommissionen – Den 
europeiska gröna given, COM(2019)0640 
av den 11 december 2019.

Or. en

Ändringsförslag 144
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att 
bedöma och lägga fram förslag för att 
höja unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att 
det är förenligt med 
klimatneutralitetsmålet för 2050. I sitt 
meddelande betonade kommissionen att 
all unionspolitik bör bidra till 
klimatneutralitetsmålet och att alla 
sektorer bör bidra. Senast till september 

utgår
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2020 bör kommissionen, på grundval av 
en heltäckande konsekvensbedömning 
och med beaktande av sin analys av de 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner som den mottagit i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, se över 
unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–55 
% jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som 
är relevant för att uppnå målet skulle 
behöva ändras för att uppnå 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990.
_________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder 
samt om ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 
och (EG) nr 715/2009, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 
2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU 
och 2013/30/EU samt rådets direktiv 
2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT 
L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 145
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal
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Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 146
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, höja 
unionens klimatmål för 2030 till en 
utsläppsminskning på 65 % jämfört med 
1990 och fastställa ett lämpligt mål för 
2040 utifrån vad som krävs för att uppnå 
målet om klimatneutralitet. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
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fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 65 % jämfört med 1990.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 147
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 

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

grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Den 
exceptionella konjunkturnedgången efter 
covid-19-pandemin måste beaktas, och 
planerna måste anpassas därefter, för att 
slå vakt om vårt samhälles välstånd och 
konkurrenskraft. Om kommissionen anser 
det nödvändigt att ändra unionens 2030-
mål bör den därför lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet om ändring 
av denna förordning enligt vad som är 
lämpligt. 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 148
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning, som inbegriper 
covid-19-krisens efterdyningar, och med 
beaktande av sin analys av de integrerade 
nationella energi- och klimatplaner som 
den mottagit i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/199936, se över unionens 
klimatmål för 2030 och undersöka 
alternativ för ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra unionens 
2030-mål bör den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet om ändring 
av denna förordning enligt vad som är 
lämpligt. Dessutom bör kommissionen 
senast den 30 juni 2021 bedöma hur den 
unionslagstiftning som är relevant för att 
uppnå målet skulle behöva ändras för att 
uppnå utsläppsminskningar på 50–55 % 
jämfört med 1990.

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

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

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 149
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Vi kan inte förutse resultatet av konsekvensbedömningen genom att redan nu införa nya mål 
för 2030. Eftersom covid-19-krisen kommer att leda till historiskt sett enorma 
socioekonomiska utmaningar är det dessutom viktigt att effekterna och följderna av krisen 
beaktas i kommissionens pågående konsekvensbedömning om målen för 2030.

Ändringsförslag 150
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 

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

energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt 
utsläppsminskningsmål för 2030 jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra unionens 
2030-mål bör den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet om ändring 
av denna förordning enligt vad som är 
lämpligt. Dessutom bör kommissionen 
senast den 30 juni 2021 bedöma hur den 
unionslagstiftning som är relevant för att 
uppnå målet skulle behöva ändras för att 
uppnå det nya klimatmålet för 2030.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 151
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 

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

och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, höja 
unionens klimatmål för 2030 till en 
utsläppsminskning på 55–65 % jämfört 
med 1990 års nivåer och fastställa ett 
lämpligt mål för 2040 utifrån vad som 
krävs för att uppnå målet om 
klimatneutralitet. Kommissionen bör 
lägga fram förslag för Europaparlamentet 
och rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppfylla dessa krav på 
utsläppsminskningar.

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

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

Or. en



AM\1206522SV.docx 67/119 PE652.581v01-00

SV

Ändringsförslag 152
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Kommissionen bör göra en samlad 
bedömning av genomförandet av denna 
förordning och av de delegerade akter 
som är en följd av den. Det bör göras 
löpande bedömningar som involverar de 
berörda parterna, Europaparlamentet, 
medlemsstaterna, regionerna och de 
lokala enheterna, som bör ha lagt in sin 
information i den databas som 
tillhandahålls av kommissionen. I slutet 
av 2024 bör kommissionen ändra den 
nuvarande förordningen i syfte att 
uppdatera den.

Or. en

Ändringsförslag 153
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att säkerställa att unionen och 
alla medlemsstater är på rätt väg mot att 
nå klimatneutralitetsmålet, och för att 
säkerställa förutsägbarhet för och 
förtroende hos alla ekonomiska aktörer, 
däribland företag, arbetstagare, 
fackföreningar, investerare och 
konsumenter, bör kommissionen utforska 
möjligheterna att sätta upp ett klimatmål 
för unionen för 2040 och att vid behov 
lägga fram lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet.
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Or. en

Ändringsförslag 154
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Medlemsstaterna är alltjämt 
ansvariga för sina egna 
utsläppsminskningsåtaganden och 
kostnadseffektiva bidrag till EU:s 
klimatneutralitetsmål, som beskrivs i 
deras långsiktiga strategier.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona att klimatneutralitetsmålet fastställs på EU-nivå och inte i varje 
enskild medlemsstat. För att uppnå klimatneutralitet på EU-nivå krävs det därför inte att 
varje medlemsstat är klimatneutral senast 2050. De olika medlemsstaternas bidrag bör 
vägledas av principen om kostnadseffektivitet.

Ändringsförslag 155
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Kommissionen bör bedöma 
sysselsättningsbehoven, inklusive 
utbildningskraven, utvecklingen av 
ekonomin och genomförandet av en 
rättvis och jämlik omställning.

Or. en

Ändringsförslag 156
Angel Dzhambazki
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Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 157
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 

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

som krävs för att ta itu med den 
ekonomiska nedgången bör kommissionen 
regelbundet bedöma framstegen och 
konsekvenserna av de åtgärder som 
vidtas. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, bör 
kommissionen vidta nödvändiga åtgärder 
som tar hänsyn till vår europeiska 
ekonomis behov av konkurrenskraft. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet och målen om 
konkurrenskraft eller otillräckliga för att 
stärka vår ekonomis motståndskraft och 
samtidigt minska sårbarheten gentemot 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 158
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 

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

bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen. 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna. Det bör 
införas en genomföranderam som ger 
kommissionen de verktyg den behöver för 
att begära nödvändiga anpassningar av 
medlemsstaterna och gör det möjligt för 
den att följa upp med konsekvenser om 
medlemsstaterna inte genomför dessa 
krav.

Or. en

Ändringsförslag 159
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna. Om en 
medlemsstat inte genomför åtgärderna 
enligt kommissionens rekommendationer 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen och 
offentliggöra dessa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 160
Tilly Metz

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 161
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona att klimatneutralitetsmålet fastställs på EU-nivå och inte i varje 
enskild medlemsstat. För att uppnå klimatneutralitet på EU-nivå krävs det därför inte att 
varje medlemsstat är klimatneutral senast 2050. Medlemsstaterna fastställer i sina 
långsiktiga strategier vilket bidrag de ämnar ge till EU-målet.
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Ändringsförslag 162
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 163
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Om medlemsstater, regioner eller 



AM\1206522SV.docx 75/119 PE652.581v01-00

SV

lokala enheter har vidtagit ytterligare 
åtgärder för att uppnå de mål som 
fastställs i denna förordning, före eller 
under tillämpningen av den gällande 
förordningen, bör kommissionen ta 
hänsyn till dessa åtgärder och, om 
möjligt, säkerställa sådana åtgärder för 
hela unionen. Europaparlamentet bör 
bistå kommissionen med denna uppgift.

Or. en

Ändringsförslag 164
Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Det bör tas fram en tydlig 
utvecklingsbana för att uppnå 
klimatneutralitet genom 
institutionaliserad dialog och 
informationsutbyte i nära samarbete med 
medlemsstaterna. Detta samarbete bör 
genomföras av nätverket för nationella 
kontaktpersoner och vara en 
utgångspunkt för en framtida samordning 
inom medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 165
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som 
bygger på de senaste vetenskapliga, 
tekniska och socioekonomiska rönen, och 

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

Or. en

Ändringsförslag 166
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 

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

IPCC:s rapporter och den senaste 
översynen i enlighet med artikel 14 i 
Parisavtalet. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att undersöka 
hur EU:s taxonomi kan användas av den 
offentliga sektorn inom ramen för den 
europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 
investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk och global statistik 
och data om sådana finns att tillgå och 
använda sig av expertgranskning. 
Europeiska miljöbyrån bör bistå 
kommissionen när så är lämpligt och i 
enlighet med sitt årliga arbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 167
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, 
inbegripet IPCC:s rapporter. Med tanke 
på att kommissionen har åtagit sig att 
undersöka hur EU:s taxonomi kan 
användas av den offentliga sektorn inom 
ramen för den europeiska gröna given, bör 
detta omfatta information om miljömässigt 

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

[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning.

Or. en

Ändringsförslag 168
Sara Cerdas

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram. Resultaten av denna 
bedömning bör presenteras för 
Europaparlamentet och få en bred 
spridning, så att de blir tillgängliga för 
hela det civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 169
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när 
det gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en 
europeisk klimatpakt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 170
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
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att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt.

att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt. Kommissionen bör se till att 
hämta in feedback från alla delar av 
samhället, liksom från medlemsstater, 
regioner, lokala enheter, 
Europaparlamentet och berörda 
organisationer i det civila samhället, och 
bör i förekommande fall reagera på den.

Or. en

Ändringsförslag 171
Sara Cerdas

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt.

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör utarbeta 
informationskampanjer tillsammans med 
medborgare och institutioner.

Or. en

Ändringsförslag 172
Barbara Thaler
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Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en 
europeisk klimatpakt.

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet inom unionens gränser 
bör kommissionen därför samverka med 
alla delar av världen för att mångfaldiga 
de effekter som uppnås i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 173
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt.

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället, inklusive 
medborgare, intressenter, mindre 
organisationer, fackförbund och 
arbetstagarrepresentanter, för att stärka 
deras ställning och möjligheter i arbetet 
mot ett klimatneutralt och klimattåligt 
samhälle, bland annat genom att lansera en 
europeisk klimatpakt.

Or. en
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Ändringsförslag 174
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt.

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder på lokal, 
regional, nationell, europeisk och 
internationell nivå. Kommissionen bör 
därför samverka med alla delar av 
samhället för att stärka deras ställning och 
möjligheter i arbetet mot ett klimatneutralt 
och klimattåligt samhälle, bland annat 
genom att lansera en europeisk klimatpakt.

Or. en

Ändringsförslag 175
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Civil olydnad när offentliga 
institutioner inte minskar utsläppen av 
växthusgaser tillräckligt bör betraktas 
som nödvändigt och föredömligt.

Or. en

Ändringsförslag 176
Andor Deli

Förslag till förordning
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Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 177
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi
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Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Unionens utsläppsmål är avgörande för unionens politik mot klimatförändringarna. Därför 
bör EU:s lagstiftare fullt ut medverka när man beräknar den utvecklingsbana som behövs för 
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att unionen ska få nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 och detta bör ske enligt 
medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 178
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) På grund av de stora ändringar 
som är en följd av den gröna given är det 
av yttersta vikt att söka uppnå konsensus 
och att skapa förutsägbarhet, förtroende 
och ett demokratiskt ansvarsutkrävande. 
Klimatrelaterade åtgärder måste därför 
vidtas i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

_________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
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Or. en

Ändringsförslag 179
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende för en gradvis omställning till 
klimatneutralitet, för att säkerställa en 
gradvis minskning över tiden och som 
hjälp vid bedömningen av om åtgärderna 
och framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör kommissionen, 
när den fastställer en utvecklingsbana mot 
att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser 
i unionen senast 2050, lägga fram lämpliga 
lagstiftningsförslag för Europaparlamentet 
och rådet.

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

Or. en
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Ändringsförslag 180
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör kommissionen 
bedöma möjligheterna till en 
utvecklingsbana mot att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser på EU-
nivå senast 2050. Kommissionen kan 
därför lägga fram lagstiftningsförslag till 
Europaparlamentet och rådet där det är 
relevant.

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

Or. en
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Motivering

Kommissionens förslag är oacceptabelt och innebär att de båda medlagstiftarna åsidosätts. I 
rättstjänstens icke-officiella dokument ingår klara motargument mot en delegering av 
befogenheter till kommissionen när det gäller att fastställa en utvecklingsbana i riktning mot 
2050.

Ändringsförslag 181
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter är det av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
av den 13 april 2016 om bättre 
lagstiftning37. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.
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akter.

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

Or. en

Ändringsförslag 182
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att säkerställa att omställningen 
till klimatneutralitet är oåterkallelig och 
realistisk, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet är det mycket 
viktigt att uppnå en situation med 
förutsägbarhet, stabilitet och förtroende 
för alla ekonomiska aktörer, inbegripet 
företag, arbetstagare, investerare och 
konsumenter. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201637.
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möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.
_________________ _________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 183
Andrey Novakov

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 184
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

akter.

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

Or. en

Ändringsförslag 185
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) Klimatförändringarna är till sin 
natur en gränsöverskridande utmaning och 
det behövs samordnade åtgärder på global 
nivå som på ett effektivt sätt kompletterar 
och stärker klimatpolitiken. Det kommer 
att vara till nackdel för unionen att offra 
sin konkurrenskraft i världen genom att 
minska sina koldioxidutsläpp, om andra 
större globala aktörer vägrar att tillämpa 
samma politik.

Or. en

Ändringsförslag 186
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) I enlighet med artikel 87 i 
förordning (EU) 2018/1139 har 
Europeiska unionens byrå för 
luftfartssäkerhet (Easa) i uppdrag att vart 
tredje år offentliggöra en miljörapport 
(European Aviation Environmental 
Report), som ska ge en objektiv bild av 
situationen för miljöskyddet med avseende 
på den civila luftfarten i unionen. 
Miljörapporten bör användas som ett 
verktyg för att övervaka den gradvisa 
minskningen av växthusgasutsläpp inom 
luftfarten över tiden. Dessutom bör 
miljörapporten innehålla 
rekommendationer som syftar till att 
förbättra miljöskyddsnivån inom den 
civila luftfarten. Easas rekommendationer 
bör fastställa hur man kan åtgärda luckor 
mellan den europeiska luftfartens 
nuvarande respektive framtida 
miljöprestanda och 
klimatneutralitetsmålen. Miljörapporten 
bör övervaka och rapportera om 
ändamålsenligheten hos de åtgärder som 
genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 187
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Transportsektorn är viktig för den 
ekonomiska verksamheten i unionen. 
Transportsektorn står också för en 
fjärdedel av EU:s växthusgasutsläpp och 
är den största källan till luftföroreningar i 
städerna. För att säkerställa en effektiv 
användning av transportresurserna, 
beakta de operativa förhållandena och 
minska antalet tomkörningar, vilket är 
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viktigt för att Parisavtalets mål om 
minskade koldioxidutsläpp ska kunna 
uppnås, bör tomkörningar inte tillåtas 
med undantag för när den internationella 
transportverksamheten så kräver.

Or. en

Ändringsförslag 188
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Utsläppen från transportsektorn 
har ökat stadigt sedan 1990, vilket visar 
på misslyckandet med de åtgärder som 
bara grundar sig på ny teknik utan att ta 
itu med den stadiga ökningen av gods- 
och persontransporter. En allmän 
minskning av transporter för att minska 
utsläpp bör eftersträvas, särskilt genom 
att sätta stopp för utlokaliseringen av 
mervärdeskedjor via frihandelsavtal och 
återflytta tillverkning, begränsa 
massturism och utveckla lokal och hållbar 
turism.

Or. en

Ändringsförslag 189
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Kommissionen bör så snart som 
möjligt och senast våren 2021 lägga fram 
en ram för att främja utvecklingen av 
persontrafik på järnväg, däribland nattåg, 
för att erbjuda ett bekvämt och trovärdigt 
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alternativ till kortdistansflygningar. Detta 
skulle omfatta frågor om skatter och 
externa miljöeffekter, investeringar i 
förnyad fordonspark för järnvägen genom 
europeiska fonder, och samarbete mellan 
järnvägsföretag om allt från tidtabeller till 
bokning för att göra tågresor behagliga 
och prismässigt överkomliga.

Or. en

Ändringsförslag 190
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) I linje med unionens 
ansträngningar att övergå från 
vägtransporter till järnvägstransporter 
och därmed sätta det mest 
koldioxideffektiva transportsättet främst 
och samtidigt beakta det kommande 
Europaåret för järnvägen 2021, bör 
särskild tonvikt i lagstiftningen läggas på 
att skapa ett verkligt gemensamt 
europeiskt järnvägsområde genom att 
avlägsna alla administrativa bördor och 
all protektionistisk lagstiftning fram till 
2024.

Or. en

Ändringsförslag 191
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) För att hålla en tydlig kurs mot 
utsläppsfri rörlighet i enlighet med den 
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europeiska gröna given bör 
kommissionen avsevärt minska de 
kostnadsfria utsläppsrätter som tilldelas 
luftfartssektorn i EU:s 
utsläppshandelssystem och bör därtill 
anse att åtgärder som vidtas på global 
nivå, eller bristen på sådana, inte ska 
hindra EU från att kunna vidta 
ambitiösare åtgärder på egen hand.

Or. en

Ändringsförslag 192
Tilly Metz

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Med anledning av att flygplan, 
kryssningsfartyg och fossildrivna 
personbilar har särskilt höga 
koldioxidutsläpp bör reklam för dessa 
transportsätt inkludera en varningstext 
som täcker 20 % av annonsytan, eftersom 
vilseledande och aggressiv reklam är 
förbjuden enligt direktiv 2005/29/EG om 
otillbörliga affärsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 193
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) TEN-T-infrastrukturerna har en 
strategisk roll när det gäller att uppnå 
klimatneutralitet inom unionen. Därför är 
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det av yttersta vikt att stomnätet fullbordas 
senast 2030 för att möjliggöra en 
trafikomställning till mer hållbara 
transportsätt.

Or. en

Ändringsförslag 194
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) I enlighet med artikel 87 i 
förordning (EU) 2018/1139 bör 
verksamheten inom Europeiska unionens 
byrå för luftfartssäkerhet (Easa) syfta till 
att förhindra betydande skadliga effekter 
på klimat, miljö och människors hälsa 
orsakade av civila luftfartsprodukter. På 
Europaparlamentets initiativ har EU 
inlett ett pilotprojekt inom ramen för 
genomförandet av Easa för att utveckla 
ett miljömärkningsprogram som 
tillhandahåller lättillgänglig, tillförlitlig 
och oberoende information om luftfartens 
klimatprestanda till passagerare, 
allmänheten och andra aktörer, t.ex. 
privata och offentliga investerare. Målet 
med programmet är att mildra 
luftfartssektorns klimatpåverkan genom 
att ge EU-medborgarna möjlighet att fatta 
hållbara och klimatvänliga beslut utifrån 
tillförlitlig information. Programmet bör 
komplettera klimatpolitiken och vara ett 
villkor för att få delta i offentligt 
finansierade projekt.

Or. en

Ändringsförslag 195
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson
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Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Internationellt sett förväntas 
koldioxidutsläppen från sjötransporter 
öka med 50-250 % fram till 2050. 
Koldioxidutsläppen från sjötransporter 
ökar också snabbt i unionen, med en 
ökning på 48 % mellan 1990 och 2008. 
Om det inte görs något åt 
sjötransporternas utsläpp förväntas dessa 
öka med 86 % jämfört med nivåerna år 
1990 fram till 2050. Detta skulle 
undergräva klimatinsatserna inom andra 
sektorer, unionens mål om att senast 2050 
bli en ekonomi med nettonollutsläpp av 
växthusgaser och Parisavtalets mål. I 
dagsläget är sjöfarten den enda sektor 
som inte varit föremål för ett uttryckligt 
EU-mål om utsläppsminskningar eller 
särskilda begränsningsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 196
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Kommissionen bör så snart som 
möjligt och senast våren 2021 lägga fram 
en omfattande uppsättning lagstiftning 
för att minska utsläppen från 
lufttransporter, med beaktande av 
utsläppens övergripande inverkan på 
klimatförändringarna, särskilt 
strålningseffekten som kan fördubbla 
inverkan på klimatförändringarna. 
Kommissionen bör fokusera på en allmän 
minskning av lufttransporter snarare än 
på hypotetisk banbrytande teknik, och 
lägga fram en plan för att fasa ut skadliga 
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"biobränslen".

Or. en

Ändringsförslag 197
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Med tanke på att transportsektorn 
bär ett ansvar för såväl en stor del av vårt 
europeiska välstånd som för våra 
koldioxidutsläpp bör kommissionen stärka 
sina insatser rejält, särskilt vad gäller 
tilldelade finansiella medel och, där så 
behövs, särskild lagstiftning för att se till 
att stomnätet byggts klart senast 2030 och 
att det kompletterande nätet förverkligats 
senast 2040.

Or. en

Ändringsförslag 198
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Varje nytt förslag från 
kommissionen i senare skeden (eller som 
har med klimatmålen att göra) bör klara 
det nödvändiga återhämtningstestet, som 
beaktar ekonomiska aspekter på alla 
nivåer i alla medlemsstater. Klimatmålen 
bör revideras i enlighet med detta, särskilt 
efter den covid-19-relaterade ekonomiska 
krisen.

Or. en
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Motivering

När vi säger att ingen bör hamna på efterkälken, ska vi mena allvar.

Ändringsförslag 199
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 23c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23c) Kommissionen bör så snart som 
möjligt och senast våren 2021 inleda en 
utvärdering av den ekologiska 
hållbarheten för alla kortdistans- och 
taxiflygningar i EU, med beaktande av 
tillgängligheten på alternativa 
transportsätt och dessas 
utvecklingspotential, särskilt vad gäller 
järnvägen. Utvärderingen bör sedan ligga 
till grund för ett lagstiftningsförslag för 
att begränsa sådana flygningar i de fall då 
det finns andra gångbara alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 200
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Förslag till förordning
Skäl 23c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23c) Det finns ett akut behov av att göra 
mer mot sjöfartens utsläpp och av att ta 
med sjöfartssektorn i EU:s 
utsläppshandelssystem, vid sidan om de 
andra åtgärder, t.ex. miljöanpassning av 
hamnar, som antas för att säkerställa att 
sjöfartssektorn bidrar till arbetet med att 
uppnå dels målet om att unionens hela 
ekonomi ska bli klimatneutral fram till 
2050, dels målen för 2030 och 2040.
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Or. en

Ändringsförslag 201
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Förslag till förordning
Skäl 23d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23d) Unionen bör fortsätta med 
ansträngningarna att stärka den cirkulära 
ekonomin och ytterligare stödja förnybara 
alternativ som kan ersätta fossilbaserade 
produkter och material. I detta avseende 
bör unionen främja användningen av 
hållbara alternativa bränslen, särskilt i 
sektorer med större potential för 
utsläppsminskningar, t.ex. inom luftfarten 
och sjöfarten. Bränslestandarderna bör 
bidra till en omställning som inte 
uteslutande får drivas av ett 
marknadsbaserat system.

Or. en

Ändringsförslag 202
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 23d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23d) Kommissionen bör så snart som 
möjligt och senast våren 2021 lägga fram 
en omfattande uppsättning lagstiftning 
för att minska utsläppen från 
sjötransporter, vilken bör fokusera på en 
allmän minskning av sjötransporter 
snarare än på hypotetisk banbrytande 
teknik, samt en plan för att fasa ut 
skadliga "biobränslen".

Or. en
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Ändringsförslag 203
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Förslag till förordning
Skäl 23e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23e) För att uppnå målet om 
klimatneutralitet senast 2050 i enlighet 
med den europeiska gröna given bör 
kommissionen också stärka den särskilda 
lagstiftningen om normer för 
koldioxidutsläpp från personbilar, lätta 
lastbilar och lastbilar, utarbeta särskilda 
åtgärder för att bana väg för elektrifiering 
av vägtransporterna, och ta initiativ till 
öka produktionen och användningen av 
hållbara alternativa bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 204
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Förslag till förordning
Skäl 23f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23f) Man bör också överväga att 
säkerställa tillräckliga investeringar till 
att utveckla lämplig infrastruktur för 
utsläppsfri rörlighet, bl.a. intermodala 
plattformar, och till att stärka den 
stödjande roll som Fonden för ett 
sammanlänkat Europa spelar i 
övergången till smart, hållbar och säker 
rörlighet i EU.

Or. en

Ändringsförslag 205
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Alessandra Moretti, Johan Danielsson, Vera Tax

Förslag till förordning
Skäl 23g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23g) EU:s lagstiftningsåtgärder bör 
inrikta sig dels på förbindelserna inom det 
europeiska järnvägsnätet, särskilt 
internationella förbindelser, för att 
persontrafik på järnväg ska bli ett mer 
attraktivt alternativ på medellånga och 
långa sträckor, dels på en förbättrad 
kapacitet för godstransporter på 
järnvägar och inre vattenvägar.

Or. en

Ändringsförslag 206
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Förslag till förordning
Skäl 23h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23h) TEN-T-infrastrukturerna har en 
strategisk roll när det gäller att bidra till 
uppnåendet av klimatneutralitetsmålen. 
Det är av yttersta vikt att dessa korridorer 
färdigställs så snart som möjligt, också i 
syfte att i ännu högre grad övergå från 
vägtransporter till järnvägstransporter 
särskilt för kommersiella varutransporter 
och kommersiella ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 207
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Artikel 1 – första stycket
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I denna förordning fastställs en ram för en 
gradvis minskning av växthusgasutsläpp i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 208
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 1 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 209
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 1 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor på EU-
nivå.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att betona att klimatneutralitetsmålet fastställs på EU-nivå och inte i varje 
enskild medlemsstat. För att uppnå klimatneutralitet på EU-nivå krävs det därför inte att 
varje medlemsstat är klimatneutral senast 2050. Medlemsstaterna fastställer i sina 
långsiktiga strategier vilket bidrag de ämnar ge till EU-målet.

Ändringsförslag 210
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 1 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 211
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Artikel 1 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 212
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Artikel 1 – andra stycket



PE652.581v01-00 106/119 AM\1206522SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 213
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 1 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2040, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet om att begränsa den 
globala medeltemperaturen till långt 
under 2 °C över förindustriell nivå och 
sträva efter att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå, och skapas en ram för 
att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 214
Elena Kountoura

Förslag till förordning
Artikel 1 – andra stycket
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga målet om att begränsa den 
globala uppvärmningen till under 1,5 °C 
över förindustriell nivå enligt vad som 
anges i artikel 2 i Parisavtalet, och skapas 
en ram för att göra framsteg mot det 
globala klimatanpassningsmål som 
fastställs i artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 215
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 1 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen och i 
enskilda medlemsstater senast 2050, med 
sikte på att uppnå det långsiktiga 
temperaturmål som anges i artikel 2 i 
Parisavtalet, och skapas en ram för att göra 
framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs 
i artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 216
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 1 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet på EU-nivå 
senast 2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges 
i artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 
för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs 
i artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona att klimatneutralitetsmålet fastställs på EU-nivå och inte i varje 
enskild medlemsstat. För att uppnå klimatneutralitet på EU-nivå krävs det därför inte att 
varje medlemsstat är klimatneutral senast 2050. Medlemsstaterna fastställer i sina 
långsiktiga strategier vilket bidrag de ämnar ge till EU-målet.

Ändringsförslag 217
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Artikel 1 – tredje stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga eller andra sänkor av de 
växthusgaser som förtecknas i del 2 i 
bilaga V till förordning (EU) 2018/1999.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 218
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 1 – tredje stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga eller andra sänkor av de 

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga sänkor av de växthusgaser som 
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växthusgaser som förtecknas i del 2 i 
bilaga V till förordning (EU) 2018/1999.

förtecknas i del 2 i bilaga V till förordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 219
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål om klimatneutralitet (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 220
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 221
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 

1. Utsläpp i hela unionen, inklusive 
unionsrelaterade utsläpp från 
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unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

internationella sjö- och lufttransporter, 
inbäddade utsläpp och upptag av 
växthusgaser ska vara i balans senast 
2040, så att utsläppen därmed vid den 
tidpunkten minskar till netto noll. Denna 
åtgärd gäller för samtliga medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 222
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 223
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll, vilket kräver 
insatser från alla medlemsstater och 
sektorer.

Or. en
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Ändringsförslag 224
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 225
Elena Kountoura

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser inom EU:s alla 
ekonomiska sektorer ska vara i balans 
senast 2050 så att utsläppen därmed vid 
den tidpunkten minskar till netto noll.

Or. en

Ändringsförslag 226
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 

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

unionsrätten bör vara i balans 2050 så att 
utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

Or. en

Ändringsförslag 227
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Från och med den 1 januari 2051 
ska upptagen av växthusgaser överstiga 
utsläppen i unionen och i alla 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 228
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Från och med den 1 januari 2051 
ska upptagen av växthusgaser överstiga 
utsläppen i unionen och i alla 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 229
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på internationell nivå, unionsnivå 
samt nationell, regional och 
sektorsspecifik nivå, för att möjliggöra ett 
gemensamt uppnående av det 
klimatneutralitetsmål som anges i punkt 1, 
med beaktande av vikten av att främja 
rättvisa och solidaritet mellan 
medlemsstaterna, ekonomiska sektorer 
och medborgarna, och att säkerställa en 
rättvis omställning och se till att ingen 
lämnas på efterkälken.

Or. en

Ändringsförslag 230
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål på 
EU-nivå som anges i punkt 1, med 
beaktande av vikten av att främja rättvisa 
och solidaritet mellan medlemsstaterna, 
principen om kostnadseffektivitet och 
medlemsstaternas potential i fråga om 
lagring av koldioxid.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna är fortsatt ansvariga för sina egna utsläppsminskningsåtaganden, som 
fastställs i deras långsiktiga strategier. I detta sammanhang är det viktigt att beakta principen 
om kostnadseffektivitet och medlemsstaternas potential i fråga om lagring av koldioxid.
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Ändringsförslag 231
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja rättvisa och solidaritet 
mellan medlemsstaterna, ekonomiska 
aktörer och medborgarna, och att 
säkerställa en rättvis omställning där 
ingen lämnas på efterkälken.

Or. en

Ändringsförslag 232
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 233
Andrey Novakov
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Efter överenskommelse ska de 
relevanta unionsinstitutionerna och 
medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder 
på unionsnivå respektive nationell nivå för 
att möjliggöra ett gemensamt uppnående av 
det klimatneutralitetsmål som anges i punkt 
1, efter beaktande av den sociala, 
ekonomiska och sektorsspecifika 
kontexten samt vikten av att främja 
rättvisa och solidaritet mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 234
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 235
Angel Dzhambazki
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna uppmanas att 
vidta nödvändiga åtgärder på nationell nivå 
för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatmål som anges i 
punkt 1, med beaktande av vikten av att 
främja rättvisa och solidaritet mellan 
medlemsstaterna och i överensstämmelse 
med deras ekonomiska återhämtningsnivå 
efter covid-19-krisen.

Or. en

Ändringsförslag 236
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 237
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 238
Sara Cerdas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 239
Johan Van Overtveldt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna är fortsatt 
ansvariga för sina egna 
utsläppsminskningsåtaganden. 
Medlemsstaterna fastställer i sina 
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långsiktiga strategier vilket bidrag de 
ämnar ge till klimatneutralitetsmålet på 
EU-nivå.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona att klimatneutralitetsmålet fastställs på EU-nivå och inte i varje 
enskild medlemsstat. För att uppnå klimatneutralitet på EU-nivå krävs det därför inte att 
varje medlemsstat är klimatneutral senast 2050. Medlemsstaterna fastställer i sina 
långsiktiga strategier vilket bidrag de ämnar ge till EU-målet.

Ändringsförslag 240
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska upprätta en 
databas i syfte att inkludera relevant 
information om lagstiftning, politik och 
god praxis som använts av medlemsstater, 
regioner eller lokala enheter före eller 
efter ikraftträdandet av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 241
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens 
klimatmål för 2030 som avses i artikel 
2.11 i förordning (EU) 2018/1999 mot 
bakgrund av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, och undersöka 
alternativ för ett nytt mål för 2030 med en 

utgår
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utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

Or. en


