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Ändringsförslag  1 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl F 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Energiunionen bör bli en ny 

energimodell för Europa, grundad på 

kraftfulla övergripande lagar och tydliga 

mål. Styrningen av energiunionen måste 

vara genomblickbar och säkerställa en 

stabil ram samt inbegripa 

Europaparlamentet i beslutsfattandet 

samtidigt som lokala myndigheter och 

medborgare lyfts fram. 

F. Energiunionen bör säkerställa en stabil 

ram samt inbegripa nationella parlament i 

beslutsfattandet samtidigt som lokala 

myndigheter och medborgare lyfts fram. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/2 

Ändringsförslag  2 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl I 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. Målet med en motståndskraftig 

energiunion med en ambitiös klimatpolitik 

som kärna är att säkerställa en övergång 

till en ny energimodell som gör att hushåll 

och företag kan producera och förbruka 

energi på ett tryggt, hållbart och 

konkurrenskraftigt sätt till ett överkomligt 

pris. 

I. Målet med en motståndskraftig 

energiunion är att säkerställa en ram som 

gör att hushåll och företag kan producera 

och förbruka energi på ett tryggt och 

konkurrenskraftigt sätt till ett överkomligt 

pris. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/3 

Ändringsförslag  3 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl J 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

J. Frågan om energifattigdom måste 

hanteras inom ramen för energiunionen 

genom att ge utsatta konsumenter 

egenmakt, förbättra energieffektiviteten för 

de mest utsatta och ta fram korrigerande 

åtgärder så att mindre bemedlade personer 

får råd med energi. 

J. Frågan om energifattigdom måste 

hanteras av medlemsstaterna genom att ge 

utsatta konsumenter egenmakt, förbättra 

energieffektiviteten för de mest utsatta och 

ta fram korrigerande åtgärder så att mindre 

bemedlade personer får råd med energi. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/4 

Ändringsförslag  4 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl L 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

L. Framtidsvisionen för energiunionen 

måste vara att medlemsstaterna inser att de 

är beroende av varandra för att kunna ge 

sina medborgare en trygg och hållbar 

energiförsörjning till ett överkomligt pris 

och i en verklig anda av solidaritet och 

förtroende, där Europeiska unionen 

uppträder enat i globala frågor. Varje 

medlemsstat måste därför prioritera 

energieffektivitet och minskad 

energiefterfrågan för att kunna 

säkerställa energitryggheten i EU och 

dess medlemsstater överlag. 

L. Framtidsvisionen för energiunionen 

måste vara att medlemsstaterna inser att de 

är beroende av varandra för att kunna ge 

sina medborgare en trygg och hållbar 

energiförsörjning till ett överkomligt pris 

och på grundval av förtroende, utan att det 

påverkar medlemsstaternas suveräna rätt 

att avgöra vilken energimix de vill ha. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/5 

Ändringsförslag  5 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl M 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

M. EU:s energipolitik och klimatpolitik 

måste komplettera varandra, och deras 

mål måste stärka varandra. Energiunionen 

bör därför komplettera målen för den 

europeiska återindustrialiseringen och 

tillväxten och främja övergången till en 

hållbar ekonomi som till stor del bygger 

på energieffektivitet och förnybar energi. 

Detta kommer att stärka den globala 

konkurrenskraften inom EU:s ekonomi 

samtidigt som man effektivt undviker 

koldioxidläckage. 

M. Energiunionen bör komplettera målen 

för EU:s återindustrialisering och tillväxt. 

Detta kommer att stärka den globala 

konkurrenskraften inom EU:s ekonomi 

samtidigt som man effektivt undviker 

koldioxidläckage. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/6 

Ändringsförslag  6 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl P 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

P. Många länder är kraftigt beroende av en 

enda leverantör, vilket skulle kunna göra 

dem sårbara för försörjningsavbrott. 

P. Vissa enskilda medlemsstater är kraftigt 

beroende av en enda leverantör, vilket 

skulle kunna göra dem sårbara för 

försörjningsavbrott. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/7 

Ändringsförslag  7 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl R 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

R. Att utveckla och genomdriva en strategi 

för strategiska resurser, i synnerhet olja och 

naturgas, har blivit en viktig del i den 

ryska utrikespolitiken i syfte att utsätta 

andra länder för politiska påtryckningar. 

Parlamentet noterar att flera av Rysslands 

grannländer har drabbats av detta, liksom 

också flera medlemsstater i Europeiska 

unionen. 

R. Att utveckla och genomdriva en strategi 

för strategiska resurser, i synnerhet olja och 

naturgas, har blivit en viktig del i 

energiexporterande länders utrikespolitik 
i syfte att utsätta andra länder för politiska 

påtryckningar.  

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/8 

Ändringsförslag  8 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl U 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

U. En politik för energitrygghet måste 

inriktas på behovet av en stabil försörjning 

från olika energikällor och förse den 

europeiska ekonomin med den energi som 

behövs för transporter, industri och 

bostäder, på ett sätt som främjar 

konkurrenskraften och klimatpolitiken, 

samtidigt som den måste minimera 

beroendet av dem som avsiktligt vill 

utnyttja energiresurser för sina egna 

politiska syften för att påverka den 

politiska utvecklingen i andra länder. 

U. En politik för energitrygghet måste 

inriktas på behovet av en stabil försörjning 

från olika energikällor och förse EU:s 

ekonomi med den energi som behövs för 

transporter, industri och bostäder, på ett 

sätt som främjar konkurrenskraften, 

samtidigt som den måste minimera 

beroendet av dem som avsiktligt vill 

utnyttja energiresurser för sina egna 

politiska syften för att påverka den 

politiska utvecklingen i andra länder. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/9 

Ändringsförslag  9 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl W 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

W. Gaskonflikterna mellan Ryssland och 

transitlandet Ukraina 2006 och 2009 ledde 

till allvarliga försörjningsbrister i många 

EU-länder. Avbrotten visar att de åtgärder 

som hittills vidtagits inte har varit 

tillräckliga för att stoppa Europas 

beroende av rysk gas. 

W. Gaskonflikterna mellan Ryssland och 

transitlandet Ukraina 2006 och 2009 ledde 

till allvarliga försörjningsbrister i många av 

EU:s medlemsstater. Avbrotten visar att de 

åtgärder som hittills vidtagits inte har varit 

tillräckliga för att få slut på att Ukraina 

obehörigen tillskansar sig gas som är 

avsedd för EU:s medlemsstater. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/10 

Ändringsförslag  10 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Y 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Y. Enbart fram till 2020 måste över 

1 000 miljarder euro investeras i EU:s 

energisektor, och för varje euro som inte 

investeras i energiinfrastruktur före 2020, 

kommer det att behövas 4,3 euro efter 

2020 för att uppnå samma mål, något som 

skulle lägga en onödig börda på framtida 

generationer. 

Y. De höga energipriserna i EU:s 

medlemsstater beror i huvudsak på 

beskattningen av och pålagorna på 

konventionella energikällor för att 

subventionera förnybar energi. 

Or. en 

 

 


