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Ændringsforslag  1 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at Energiunionen bør 

blive en ny energimodel for Europa 

baseret på et solidt tværgående 

lovgrundlag og klare mål; der henviser til, 

at forvaltningen af Energiunionen skal 

være gennemsigtig og skal garantere 

stabile rammer og inkludere Parlamentet i 

beslutningsprocessen og samtidig fremme 

de lokale myndigheders og borgernes rolle; 

F. der henviser til, at Energiunionen bør 

garantere stabile rammer og inkludere de 

nationale parlamenter i 

beslutningsprocessen og samtidig fremme 

de lokale myndigheders og borgernes rolle; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/2 

Ændringsforslag  2 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at målet med en 

modstandsdygtig Energiunion centreret 

omkring en ambitiøs klimapolitik er at 

sikre overgangen til en ny energimodel, 

der sætter husholdninger og virksomheder i 

stand til at producere og forbruge sikker, 

bæredygtig, konkurrencedygtig og 

prisoverkommelig energi; 

I. der henviser til, at målet med en 

modstandsdygtig Energiunion er at sikre en 

ramme, der sætter husholdninger og 

virksomheder i stand til at producere og 

forbruge sikker, konkurrencedygtig og 

prisoverkommelig energi; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/3 

Ændringsforslag  3 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning J 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

J. der henviser til, at spørgsmålet om 

energifattigdom skal håndteres inden for 

rammerne af Energiunionen ved at styrke 

sårbare forbrugere, forbedre 

energieffektiviteten for de mest sårbare og 

udvikle afhjælpende foranstaltninger, så 

prisen på energi bliver overkommelig for 

de nødlidende; 

J. der henviser til, at medlemsstaterne skal 

håndtere spørgsmålet om energifattigdom 

ved at styrke sårbare forbrugere, forbedre 

energieffektiviteten for de mest sårbare og 

udvikle afhjælpende foranstaltninger, så 

prisen på energi bliver overkommelig for 

de nødlidende; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/4 

Ændringsforslag  4 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning L 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

L. der henviser til, at Energiunionens 

fremtidsvision skal være en vision, hvor 

medlemsstaterne anerkender, at de er 

afhængige af hinanden med henblik på at 

levere sikker, bæredygtig og prismæssigt 

overkommelig energi til deres borgere 

baseret på sand solidaritet og tillid, og 

hvor Den Europæiske Union taler med én 

stemme i globale anliggender; der 

henviser til, at hver medlemsstat derfor 

har pligt til at prioritere energieffektivitet 

og reducere energiefterspørgslen for at 

sikre den overordnede energisikkerhed for 

EU og medlemsstaterne; 

L. der henviser til, at Energiunionens 

fremtidsvision skal være en vision, hvor 

medlemsstaterne anerkender, at de er 

afhængige af hinanden med henblik på at 

levere sikker, bæredygtig og prismæssigt 

overkommelig energi til deres borgere 

baseret på tillid, uden at det berører 

medlemsstaternes suverænitet, hvad 

angår definitionen af deres energimix; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/5 

Ændringsforslag  5 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning M 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

M. der henviser til, at EU's energi- og 

klimapolitik skal supplere hinanden, og 

deres målsætninger skal styrke hinanden; 

der henviser til, at Energiunionen derfor 

skal supplere EU's reindustrialiseringsmål, 

og vækstmål, sætte skub i overgangen til 

en bæredygtig økonomi, der hovedsageligt 

er baseret på energieffektivitet og 

vedvarende energi, hvilket vil øge den 

europæiske økonomis konkurrenceevne på 

verdensplan, samtidig med at enhver 

trussel om kulstoflækage effektivt undgås; 

M. der henviser til, at Energiunionen skal 

supplere EU's reindustrialiseringsmål og 

vækstmål, hvilket vil øge EU's økonomis 

konkurrenceevne på verdensplan, samtidig 

med at enhver trussel om kulstoflækage 

effektivt undgås; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/6 

Ændringsforslag  6 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning P 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

P. der henviser til, at mange lande er 

stærkt afhængige af en enkelt leverandør, 

hvilket kan gøre dem sårbare over for 

forsyningsafbrydelser; 

P. der henviser til, at visse specifikke 

medlemsstater er stærkt afhængige af en 

enkelt leverandør, hvilket kan gøre dem 

sårbare over for forsyningsafbrydelser; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/7 

Ændringsforslag  7 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning R 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

R. der henviser til, at det er blevet en vigtig 

del af den russiske udenrigspolitik at 

udforme og gennemføre en strategi for 

strategiske ressourcer, navnlig olie og 

naturgas, for at lægge politisk pres på 

andre lande; bemærker, at dette har været 

tilfældet for en række af dets nabolande 

og for flere af EU's medlemsstater; 

R. der henviser til, at det er blevet en vigtig 

del af de energieksporterende landes 

udenrigspolitik at udforme og gennemføre 

en strategi for strategiske ressourcer, 

navnlig olie og naturgas, for at lægge 

politisk pres på andre lande;  

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/8 

Ændringsforslag  8 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning U 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

U. der henviser til, at en politik for 

energisikkerhed skal være rettet imod 

behovet for en stabil forsyning fra 

forskellige energikilder, der kan sikre den 

europæiske økonomi den nødvendige 

energi til transport, industri og boliger på 

en måde, der understøtter 

konkurrenceevnen og klimapolitikken, idet 

den samtidig skal minimere afhængigheden 

af lande, der bevidst ønsker at udnytte 

energiressourcer til at forfølge deres egne 

politiske mål med henblik på at påvirke 

den politiske udvikling i andre lande; 

U. der henviser til, at en politik for 

energisikkerhed skal være rettet imod 

behovet for en stabil forsyning fra 

forskellige energikilder, der kan sikre EU's 

økonomi den nødvendige energi til 

transport, industri og boliger på en måde, 

der understøtter konkurrenceevnen, idet 

den samtidig skal minimere afhængigheden 

af lande, der bevidst ønsker at udnytte 

energiressourcer til at forfølge deres egne 

politiske mål med henblik på at påvirke 

den politiske udvikling i andre lande; 

Or. en 



 

AM\1081267DA.doc  PE573.403v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

9.12.2015 A8-0341/9 

Ændringsforslag  9 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning W 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

W. der henviser til, at gaskonflikterne 

mellem Rusland og transitlandet Ukraine 

mellem 2006 og 2009 gjorde, at mange 

EU-lande oplevede alvorlige mangler; der 

henviser til, at afbrydelserne viser, at de 

hidtidige bestræbelser har været 

utilstrækkelige til at eliminere Europas 

afhængighed af russisk gas; 

W. der henviser til, at gaskonflikterne 

mellem Rusland og transitlandet Ukraine 

mellem 2006 og 2009 gjorde, at mange 

EU-medlemsstater oplevede alvorlige 

mangler; der henviser til, at afbrydelserne 

viser, at de hidtidige bestræbelser har været 

utilstrækkelige til at eliminere Ukraines 

uretmæssige erhvervelse af den gas, der er 

bestemt for EU-medlemsstater; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/10 

Ændringsforslag  10 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning Y 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Y. der henviser til, at der skal investeres 

over 1 billion EUR i EU's energisektor 

alene inden 2020, og at det for hver euro, 

der ikke investeres i energiinfrastruktur 

inden 2020, ville være nødvendigt med 4,3 

euro efter 2020 for at nå de samme mål, 

hvilket ville pålægge de kommende 

generationer en uforholdsmæssigt stor 

byrde; 

Y. der henviser til, at de høje energipriser i 

EU-medlemsstaterne hovedsagelig skyldes 

beskatning af og afgifter på 

konventionelle energikilder for at 

subsidiere vedvarende energikilder; 

Or. en 

 

 


