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Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at klimaforandringer, 

energipriser, der ikke er 

konkurrencedygtige, og en ekstremt stor 

afhængighed af upålidelige 

tredjelandsleverandører udgør en risiko for 

det europæiske energisystems 

bæredygtighed; 

H. der henviser til, at energipriser, der ikke 

er konkurrencedygtige, og en ekstremt stor 

afhængighed af upålidelige 

tredjelandsleverandører udgør en risiko for 

det europæiske energisystems 

bæredygtighed; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 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 hver medlemsstat bør 

prioritere energieffektivitet og reducere 

energiefterspørgslen for at sikre 

energisikkerheden i Europa; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til aktivt at arbejde for 

mere bæredygtige og konkurrencedygtige 

energipriser og omkostninger ved 

importeret energi for de europæiske 

borgere og virksomheder gennem 

diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette 

formål for øje Kommissionen til at 

fremme bygningen af de fornødne 

prioriterede energiinfrastrukturkorridorer 

som fastlagt i Bilag I til forordningen om 

de transeuropæiske energinet (TEN-E) og 

del II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, med 

særligt fokus på medlemsstater med høj 

afhængighed; opfordrer Kommissionen til 

at prioritere eksisterende interne 

kapaciteter, herunder Europas 

energiressourcer; 

7. tilskynder medlemsstaterne til aktivt at 

arbejde for mere konkurrencedygtige priser 

og omkostninger ved importeret energi for 

alle borgere og virksomheder gennem 

diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); 

Or. en 
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2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. påpeger, at en forbedring af 

energieffektivitet i EU vil mindske risikoen 

for afhængighed og dermed styrke EU's 

forhandlingsposition i energirelaterede 

anliggender; 

20. påpeger, at en forbedring af 

energieffektivitet i Europa vil mindske 

risikoen for afhængighed og dermed styrke 

medlemsstaternes forhandlingspositioner 
i energirelaterede anliggender; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. opfordrer Kommissionen til at udvikle 

konkrete foranstaltninger for at nedbringe 

afhængigheden, at føre tilsyn med 

energiimportens diversificeringsgrad og 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

25. tilskynder medlemsstaterne til at 

udvikle konkrete foranstaltninger for at 

nedbringe afhængigheden, at føre tilsyn 

med energiimportens diversificeringsgrad 

og offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

Or. en 
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Punkt 74 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

74. opfordrer Kommissionen til at fremme 

og støtte projekter om regionalt samarbejde 

mellem forvaltere af el- og 

gasdistributionsnettene, som er kernen i 

udfordringerne med at opnå en sikker, 

konkurrencedygtig og vedvarende energi 

og muliggør lokal produktion af energi, 

teknologiske forandringer (intelligente net, 

intelligente målere osv.) og nye 

produktions- og forbrugsmetoder 

(elkøretøjer osv.); 

74. opfordrer medlemsstaterne til at støtte 

projekter om regionalt samarbejde mellem 

forvaltere af el- og gasdistributionsnettene, 

som er kernen i udfordringerne med at 

opnå en sikker, konkurrencedygtig og 

vedvarende energi og muliggør lokal 

produktion af energi og håndtering af 

teknologiske forandringer; 

Or. en 
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Punkt 80 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

80. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at lette en videre 

udvikling og udvidelse af lokale og 

regionale vedvarende energikilder og 

lokale og regionale distributionsnet ved 

hjælp af politikker, der gør noget ved 

eksisterende hindringer og bidrager til en 

markedsomlægning; opfordrer 

Kommissionen til at foreslå retningslinjer 

for eget forbrug af energi for at fremme 

dette og beskytte forbrugernes rettigheder; 

80. opfordrer medlemsstaterne til at lette en 

videre udvikling og udvidelse af lokale og 

regionale vedvarende energikilder og 

hjemmehørende lokale og regionale 

energikilder og lokale og regionale 

distributionsnet og fjernvarmenet; 

Or. en 



 

AM\1081294DA.doc  PE573.403v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

9.12.2015 A8-0341/52 

Ændringsforslag  52 

Roger Helmer, David Coburn 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 96 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

96. mener, at industrien har brug for 

klare signaler fra politikerne for at kunne 

foretage de nødvendige investeringer i at 

nå EU's energimål; fremhæver derfor, at 

der er behov for ambitiøse mål og for en 

rammelovgivning, der fremmer 

innovation uden at skabe en unødvendig 

administrativ byrde for bedst at fremme 

energieffektivitet på nationalt plan; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 108 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

108. mener, at udviklingen af vedvarende 

energikilder er af afgørende betydning for 

Energiunionen, når man tager 

energiomkostningerne i betragtning; 

understreger den afgørende rolle, som 

vedvarende energier spiller i EU for at nå 

energisikkerhed og politisk og økonomisk 

uafhængighed gennem en reduktion af 

behovet for energiimport; understreger 

den afgørende rolle, som vedvarende 

energier spiller i at forbedre luftkvaliteten 

og skabe beskæftigelse og vækst; mener, 

at vedvarende energier skaber sikker, 

bæredygtig, konkurrencedygtig energi til 

overkommelige priser og spiller en vigtig 

rolle i at videreføre Europas lederskab 

inden for en grøn økonomi og udvikling 

af nye industrier og teknologier; 

understreger, at energimarkedets 

nuværende udformning bør være mere 

dynamisk og fleksibel for at vedvarende 

energikilder integreres på markedet; 

henleder opmærksomheden på, at 

produktionsomkostningerne i forbindelse 

med vedvarende energi er faldet 

væsentligt i de senere år; understreger 

betydningen af at udvikle 

grænseoverskridende infrastruktur og af 

at øge forskning og innovation inden for 

udviklingen af mere intelligente energinet 

og nye måder at lagre energi på såvel som 

108. understreger, at EU til trods for den 

enorme usikkerhed vedrørende IPCC's 

teori om klimaændringer har spildt 

enorme pengebeløb på dyre og 

midlertidige vedvarende energikilder, 

tvunget energipriserne i vejret og 

undermineret den europæiske industris 

konkurrenceevne;  
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fleksible produktionsteknologier for at 

kunne integrere vedvarende energikilder; 

Or. en 
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Punkt 143 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

143. mener, at der, selv om det er op til 

medlemsstaterne at fastlægge deres 

energimix, og hver enkelt medlemsstat 

suverænt træffer beslutning om, hvordan 

den vil dekarbonisere sin økonomi, er 

behov for koordinering på EU-plan af 

politikker og teknologisk udvikling for at 

nå EU's og medlemsstaternes klima- og 

energimål; erkender, at politikker på EU-

plan er mest effektive på nogle områder, 

og at tæt samarbejde og koordinering 

mellem medlemsstaterne er afgørende på 

andre områder; erkender, at der er behov 

for en stærk og pålidelig 

forvaltningsproces for at sikre en sådan 

koordinering; 

143. gentager, at det er op til 

medlemsstaterne at fastlægge deres 

energimix, og at hver enkelt medlemsstat 

suverænt træffer beslutning om, hvorvidt 

den vil dekarbonisere sin økonomi; 

Or. en 

 

 


