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9.12.2015 A8-0341/11 

Ændringsforslag  11 

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 AH 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AH. der henviser til, at et i højere grad 

økonomisk og fysisk integreret fælles 

energimarked kan resultere i væsentlige 

effektivitetsgevinster. 

AH. der henviser til, at et i højere grad 

fysisk integreret fælles energimarked 

måske vil resultere i væsentlige 

effektivitetsgevinster. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/12 

Ændringsforslag  12 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over Kommissionens 

meddelelse "En rammestrategi for en 

modstandsdygtig energiunion med en 

fremadskuende klimapolitik"; noterer sig 

Energiunionens fem søjler, som 

Kommissionen har beskrevet; påpeger, at 

de politikker, der følges i henhold til disse 

søjler, altid skal bidrage til sikring af 

energiforsyningssikkerhed, 

dekarbonisering og bæredygtighed for 

økonomien på lang sigt samt fastsættelse 

af overkommelige og konkurrencedygtige 

energipriser; 

1. noterer sig Kommissionens meddelelse 

"En rammestrategi for en modstandsdygtig 

energiunion med en fremadskuende 

klimapolitik"; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Ændringsforslag  13 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at alle 

lovgivningsforslag, der indgår i 

energiunionen følger den almindelige 

lovgivningsprocedure og dermed fuldt ud 

inddrager Parlamentet og sikrer en effektiv 

demokratisk kontrol; forventer, at 

forvaltningsrammen for energiunionen 

efter 2020 er ambitiøs, pålidelig, 

gennemsigtig, demokratisk og fuldt ud 

inddrager Parlamentet, samt at den sikrer, 

at klima- og energimålene for 2030 nås, 

navnlig ved hjælp af en fuldstændig 

gennemførelse, håndhævelse og 

ajourføring af eksisterende klima- og 

energilovgivning; anmoder 

Kommissionen om, med forbehold af 

andre indberetningsforpligtelser, hvert år 

at forelægge en rapport om 

gennemførelsen af energiunionen, 

herunder oplysninger om gennemførelsen 

af energilovgivningen og fremskridt i 

retning af at opfylde målene for 2020 og 

2030, og at udvikle og ajourføre en række 

nøgleindikatorer, der skal medtages i 

rapporten samt at gøre det muligt at 

vurdere fremskridt med energiunionen; 

sådanne indikatorer kan omfatte, men er 

ikke begrænset til 

sammenkoblingskapacitet, 

markedsintegration, reduktion af 

2. afviser den model for forvaltning af 

Energiunionen, som Kommissionen har 

taget i øjesyn, eftersom den søger at 

overdrage kompetencer, der udelukkende 

tilhører medlemsstaterne i henhold til 

artikel 194 i TEUF, til EU; bemærker 

endvidere, at en sådan forvaltning, en 

gentagelse af det europæiske semester, 

sandsynligvis vil genskabe de politiske 

konflikter mellem medlemsstaterne, som 

sidstnævnte medførte; opfordrer 

Kommissionen til at sikre, at alle 

lovgivningsforslag, der indgår i 

energiunionen følger den almindelige 

lovgivningsprocedure og dermed fuldt ud 

inddrager Parlamentet og sikrer en effektiv 

demokratisk kontrol; 
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energiimport, diversificeringsniveauer, 

energipriser og -omkostninger, udvikling 

af fællesskabsejet og lokalt ejet 

produktion samt niveauer af 

energifattigdom og sårbarhed; 

Or. en 



 

AM\1081266DA.doc  PE573.403v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

9.12.2015 A8-0341/14 

Ændringsforslag  14 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  6a. mener, at udvikling af 

energiinfrastruktur med det formål at 

sikre kontinuitet og forsyningssikkerhed i 

EU bør gennemføres uden politiske 

fordomme og bør evalueres på grundlag 

af omkostningerne og sikkerheden ved 

selve forsyningen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/15 

Ændringsforslag  15 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger, at det er af allerstørste 

betydning for EU at gøre en ende på visse 

medlemsstaters og regioners isolation fra 

det indre energimarked, som det fremgår af 

de gasstresstests, som Kommissionen har 

foretaget; opfordrer Kommissionen til med 

henblik herpå at udføre sådanne tests 

regelmæssigt; mener, at EU bør prioritere 

at hjælpe de mest sårbare lande med at 

diversificere deres kilder og 

forsyningsruter; opfordrer i denne 

forbindelse medlemsstaterne og 

Kommissionen til straks at implementere 

henstillingerne fra de gassystemstresstests, 

der er foretaget; henstiller til, at 

Kommissionen overvejer at foretage 

"elektricitetsstresstests" for at danne sig et 

overblik over situationen på 

energimarkedet i sin helhed; fremhæver, at 

sådanne stresstests navnlig bør identificere 

status, kapacitet og holdbarhed af det 

samlede nationale transmissionsnet samt 

niveauet for sammenkobling og 

grænseoverskridende kapacitet, og at 

efterfølgende henstillinger baseret på disse 

stresstests skal omfatte fyldestgørende 

konsekvensanalyser af både nationale 

planer og EU-mål i forbindelse med 

behandling af eventuelle handlingspunkter, 

der opstår af disse; 

12. understreger, at det er vigtigt for EU at 

gøre en ende på visse medlemsstaters og 

regioners isolation fra det indre 

energimarked, som det fremgår af de 

gasstresstests, som Kommissionen har 

foretaget; opfordrer i denne forbindelse 

medlemsstaterne og Kommissionen til 

straks at implementere henstillingerne fra 

de gassystemstresstests, der er foretaget; 

henstiller til, at Kommissionen overvejer at 

foretage "elektricitetsstresstests" for at 

danne sig et overblik over situationen på 

energimarkedet i sin helhed; fremhæver, at 

sådanne stresstests navnlig bør identificere 

status, kapacitet og holdbarhed af det 

samlede nationale transmissionsnet samt 

niveauet for sammenkobling og 

grænseoverskridende kapacitet, og at 

efterfølgende henstillinger baseret på disse 

stresstests skal omfatte fyldestgørende 

konsekvensanalyser af nationale planer i 

forbindelse med behandling af eventuelle 

handlingspunkter, der opstår af disse; 
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Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/16 

Ændringsforslag  16 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  12a. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at afholde sig fra at 

opsplitte eksisterende velfungerende og 

flydende budområder, der har medført 

fordele for såvel producenter som 

forbrugere; mener, at det østrigsk-tyske 

prisområde er et eksempel på bedste 

praksis, der ikke bør adskilles men 

fremmes; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til, når den træffer 

afgørelse, ikke alene at tage hensyn til 

ACER's holdning og mandat, men også 

de mere vidtrækkende forgreninger og 

fordele, som et stort budområde giver for 

energisikkerheden, forbrugerne og 

producenterne; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/17 

Ændringsforslag  17 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. bemærker, at energiforsyningens 

kvantitative og kvalitative sikkerhed og 

konkurrenceevne er blandt de mest 

presserende spørgsmål, som kræver, at 

medlemsstaterne opgraderer deres 

koordinering og samarbejde på EU-niveau 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan forbedres 

på både regionalt plan og EU-plan; 

13. bemærker, at energiforsyningens 

kvantitative og kvalitative sikkerhed og 

konkurrenceevne er blandt de mest 

presserende spørgsmål, som kræver, at 

medlemsstaterne opgraderer deres 

samarbejde med deres nabolande, når de 

udvikler deres energipolitikker; opfordrer 

med henblik herpå medlemsstaterne til at 

undersøge, hvordan den nuværende 

sammensætning af nationale forebyggende 

foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan forbedres 

på både regionalt plan; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/18 

Ændringsforslag  18 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør anvendes 

som sidste udvej, når alle andre 

muligheder er udtømt, herunder øget 

sammenkobling med nabolande, 

responsmekanismer på efterspørgselssiden 

og andre former for regional 

markedsintegration; 

14. mener, at nationale 

kapacitetsmekanismer ikke bør anvendes, 

så længe der er andre muligheder til 

rådighed, herunder øget sammenkobling 

med nabolande, responsmekanismer på 

efterspørgselssiden og andre former for 

regional markedsintegration; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/19 

Ændringsforslag  19 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Energiunionen 

nødvendiggør, at EU taler med én stemme 

under forhandlinger med tredjelande; 

opfordrer Kommissionen til at undersøge 

hensigtsmæssigheden og den mulige 

struktur af en frivillig fælles 

indkøbsmekanisme og dennes virkning på 

det indre gasmarkeds funktionsmåde, de 

berørte virksomheder og dens bidrag til at 

sikre gasforsyningssikkerheden; 

bemærker, at der, eftersom der er flere 

modeller for fælles indkøbsmekanismer, 

må gøres en yderligere indsats for at 

fastlægge den bedste markedsbaserede 

model, der kan finde anvendelse i EU's 

regioner og hos de berørte leverandører, 

og for de betingelser, hvorunder en 

frivillig fælles indkøbsmekanisme kan 

iværksættes; mener, at koordinering af 

positioner og fælles indkøb af gas bør 

starte på regionalt plan; henstiller i 

mellemtiden til, at Kommissionen og 

Energifællesskabets sekretariat støtter 

henholdsvis de medlemsstater og de 

kontraherende parter i energifællesskabet, 

der ønsker at forhandle energikontrakter på 

frivillig basis i overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler og 

sørger for beskyttelse af kommercielt 

15. gentager, at enhver bindende 

mekanisme for kollektivt indkøb på EU-

plan såvel som enhver rolle, der tilfalder 
Kommissionen i mellemstatslige 

forhandlinger eller aftaler, er i modstrid 

med artikel 194 i TEUF; mener, at 

koordinering af positioner og fælles indkøb 

af gas bør starte på regionalt plan; 

henstiller i mellemtiden til, at 

Kommissionen og Energifællesskabets 

sekretariat støtter henholdsvis de 

medlemsstater og de kontraherende parter i 

energifællesskabet, der ønsker at forhandle 

energikontrakter på frivillig basis; 
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følsomme oplysninger; understreger, at 

energikontrakter skal være baseret på 

markedspriser og konkurrence; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Ændringsforslag  20 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. udtrykker bekymring over den 

foreslåede fordobling af kapaciteten i 

NordStream-rørledningen og de 

indvirkninger, denne ville have på 

energisikkerheden og diversificeringen af 

forsyningen samt på princippet om 

solidaritet mellem medlemsstaterne; 

understreger i denne forbindelse de 

igangværende trilaterale forhandlinger 

mellem EU, Ukraine og Rusland og 

behovet for at sikre energiforsyninger til 

og gennem Ukraine på lang sigt; 

19. anerkender den foreslåede fordobling 

af kapaciteten i NordStream-rørledningen 

og de indvirkninger, denne ville have på 

energisikkerheden og diversificeringen af 

forsyningen samt på princippet om 

solidaritet mellem medlemsstaterne; 

understreger i denne forbindelse de 

igangværende trilaterale forhandlinger 

mellem EU, Ukraine og Rusland og 

behovet for at diversificere ruterne for 

energiforsyninger til og gennem Ukraine, 

Hviderusland, Østersøen og Sortehavet på 

lang sigt; 

Or. en 

 

 


