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Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. gentager, at energi er et offentligt, 

socialt gode, og EU derfor i høj grad bør 

fokusere på spørgsmålet om 

energifattigdom og fremme konkrete 

foranstaltninger til løsning af dette 

problem; insisterer derfor på, at 

energiunionen skal sikre lige adgang til 

energi for alle, bidrage til overkommelige 

energipriser til gavn for forbrugerne, 

fremme forbindelser og 

energiinfrastruktur, der spiller en 

strategisk rolle til gavn for befolkningen, 

og styrke den offentlige kontrol og 

regulering; 

Or. en 
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Punkt 28 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28a. mener, at anvendelsen af hydraulisk 

frakturering i Unionen indebærer risici 

og negative konsekvenser for klimaet, 

miljøet og folkesundheden og truer 

opfyldelsen af EU's langsigtede mål for 

dekarbonisering; mener desuden ikke, at 

hydraulisk frakturering er en lovende 

teknologi, på grund af de ukonventionelle 

brændstoffers begrænsede potentiale for 

at bidrage til dækningen af EU's 

fremtidige energiefterspørgsel, 

kombineret med høje investerings- og 

driftsomkostninger; opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til at afstå 

fra samtlige skifergasefterforsknings- og -

udnyttelsesaktiviteter; 

Or. en 
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Punkt 134 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

134. anerkender, at energimixet primært 

henhører under medlemsstaternes 

kompetence, men anerkender de 

samfundsmæssige betænkeligheder ved 

hydraulisk frakturering og de følger, denne 

teknologi måtte indebære for klimaet, 

miljøet og folkesundheden og for 

opnåelsen af EU’s langsigtede 

dekarboniseringsmål; anerkender 

endvidere, at det begrænsede potentiale 

ved ukonventionelle brændstoffer, der kan 

bidrage til at dække EU’s fremtidige 

energibehov, kombineret med høje 

investerings- og driftsomkostninger og de 

nuværende lave globale oliepriser betyder, 

at det er tvivlsomt, om hydraulisk 

frakturering kan være en bæredygtig 

teknologi i Den Europæiske Union; mener, 

at der skal tages ordentligt hånd om 

offentlighedens bekymringer, og at alle 

aktiviteter med hydraulisk frakturering 
bør opfylde de højeste klima-, miljø- og 

sundhedsmæssige standarder; opfordrer de 

medlemsstater, der har til hensigt at 

beskæftige sig med hydraulisk 

frakturering til at respektere 

Kommissionens henstilling fra 2014 om 

134. anerkender, at energimixet primært 

henhører under medlemsstaternes 

kompetence, men understreger de 

samfundsmæssige betænkeligheder ved 

hydraulisk frakturering og de negative 

følger, denne teknologi indebærer for 

klimaet, miljøet og folkesundheden og for 

opnåelsen af EU’s langsigtede 

dekarboniseringsmål; anerkender 

endvidere, at det begrænsede potentiale 

ved ukonventionelle brændstoffer, der kan 

bidrage til at dække EU’s fremtidige 

energibehov, kombineret med høje 

investerings- og driftsomkostninger og de 

nuværende lave globale oliepriser betyder, 

at det er tvivlsomt, om hydraulisk 

frakturering kan være en bæredygtig 

teknologi i Den Europæiske Union; mener, 

at der skal tages ordentligt hånd om 

offentlighedens bekymringer, og at 

medlemsstaterne bør opfylde de højeste 

klima-, miljø- og sundhedsmæssige 

standarder; 
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minimumsprincipper for efterforskning 

og produktion af kulbrinter (såsom 

skifergas) ved hjælp af hydraulisk 

højvolumenfrakturering (fracking); 

Or. en 

 

 


