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9.12.2015 A8-0341/55 

Ändringsförslag  55 

Evžen Tošenovský 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att utarbeta långsiktiga 

energistrategier mot bakgrund av det 

långsiktiga målet att minska 

växthusgaserna med mellan 80 och 

95 procent fram till 2050. 

3. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att utarbeta långsiktiga 

energistrategier mot bakgrund av det 

långsiktiga målet att minska 

växthusgaserna med mellan 80 och 

95 procent fram till 2050, vilka bör 

matchas av motsvarande insatser från 

världens största förorenare.  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/56 

Ändringsförslag  56 

Evžen Tošenovský 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet anser att 

energiunionen bör medföra att man 

uppträder enat i förhandlingarna med 
tredjeländer. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka dels om det är 

lämpligt med en frivillig kollektiv 

upphandlingsmekanism och hur den skulle 

kunna vara utformad, dels hur den skulle 

påverka den inre gasmarknadens funktion 

och de berörda företagen och bidra till en 

tryggad gasförsörjning. Parlamentet noterar 

att det finns flera olika modeller för 

kollektiva upphandlingsmekanismer och att 

det därför behövs ytterligare arbete för att 

man ska kunna fastställa vilken 

marknadsbaserad modell som lämpar sig 

bäst för EU:s regioner och de berörda 

leverantörerna, samt under vilka 

omständigheter en frivillig kollektiv 

upphandlingsmekanism skulle kunna tas i 

bruk. Parlamentet anser att samordning av 

olika ståndpunkter och kollektiv 

upphandling av gas bör inledas på regional 

nivå. Parlamentet rekommenderar tills 

vidare kommissionen och 

energigemenskapens sekretariat att stödja 

de medlemsstater och avtalsslutande parter 

inom energigemenskapen som på frivillig 

basis vill förhandla om energiavtal i 

enlighet med såväl EU:s regelverk för den 

inre marknaden som med EU:s och 

15. Europaparlamentet anser att 

energiunionen bör medföra ett mer 

samordnat förhållningssätt gentemot 
tredjeländer. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka dels om det är 

lämpligt med en frivillig kollektiv 

upphandlingsmekanism och hur den skulle 

kunna vara utformad, dels hur den skulle 

påverka den inre gasmarknadens funktion 

och de berörda företagen och bidra till en 

tryggad gasförsörjning. Parlamentet noterar 

att det finns flera olika modeller för 

kollektiva upphandlingsmekanismer och att 

det därför behövs ytterligare arbete för att 

man ska kunna fastställa vilken 

marknadsbaserad modell som lämpar sig 

bäst för EU:s regioner och de berörda 

leverantörerna, samt under vilka 

omständigheter en frivillig kollektiv 

upphandlingsmekanism skulle kunna tas i 

bruk. Parlamentet anser att samordning av 

olika ståndpunkter och kollektiv 

upphandling av gas bör inledas på regional 

nivå. Parlamentet rekommenderar tills 

vidare kommissionen och 

energigemenskapens sekretariat att stödja 

de medlemsstater och avtalsslutande parter 

inom energigemenskapen som på frivillig 

basis vill förhandla om energiavtal i 

enlighet med såväl EU:s regelverk för den 

inre marknaden som med EU:s och 
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WTO:s konkurrensbestämmelser, samt att 

erbjuda skydd för kommersiellt känsliga 

uppgifter. Parlamentet understryker att 

energiavtal måste bygga på marknadspriser 

och konkurrens. 

WTO:s konkurrensbestämmelser, samt att 

erbjuda skydd för kommersiellt känsliga 

uppgifter. Parlamentet understryker att 

energiavtal måste bygga på marknadspriser 

och konkurrens.  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/57 

Ändringsförslag  57 

Evžen Tošenovský 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 174 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

174. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att tillhandahålla en tydlig 

översikt över de olika 

finansieringsinstrumenten, såsom 

programmet InvestEU, Ett sammanlänkat 

Europa (projekt av gemensamt intresse), 

forsknings- och utvecklingsmedel, 

struktur- och investeringsfonder, 

finansieringsinstrument för smarta nät 

(ERA-Net Plus), programmet 

Horisont 2020, EIB, det europeiska 

energiprogrammet för återhämtning, 

Fonden för ett sammanlänkat Europa – 

energi (FSE-E), NER300-programmet, 

Kol- och stålforskningsfonden och 

Eurogia+, och att klargöra reglerna för 

berättigande till vart och ett av dessa 

program.  

174. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att tillhandahålla en tydlig 

översikt över de olika 

finansieringsinstrumenten, såsom 

programmet InvestEU, Ett sammanlänkat 

Europa (projekt av gemensamt intresse), 

forsknings- och utvecklingsmedel, 

struktur- och investeringsfonder, 

finansieringsinstrument för smarta nät 

(ERA-Net Plus), programmet 

Horisont 2020, EIB, det europeiska 

energiprogrammet för återhämtning, 

Fonden för ett sammanlänkat Europa – 

energi (FSE-E), NER300-programmet, 

Kol- och stålforskningsfonden och 

Eurogia+, och att klargöra reglerna för 

berättigande till vart och ett av dessa 

program, som inte bör diskriminera teknik 

som bidrar till uppnåendet av 

EU:s klimat- och energimål för 2030.  

Or. en 

 

 


