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Ändringsförslag  58 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet upprepar att 

energi är en allmän samhällsnyttighet och 

att EU därför måste fokusera mycket på 

frågan om energifattigdom och främja 

konkreta åtgärder för att komma till rätta 

med detta problem. Parlamentet insisterar 

därför på att energiunionen måste 

garantera lika tillgång till energi för alla, 

bidra till överkomliga energipriser till 

förmån för konsumenterna, främja 

sammankopplingar och 

energiinfrastruktur med en strategisk roll 

till förmån för folket och stärka den 

offentliga kontrollen och regleringen. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/59 

Ändringsförslag  59 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 28a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 28a. Europaparlamentet anser att 

användningen av hydraulisk spräckning i 

unionen för med sig risker och negativa 

konsekvenser för klimatet, miljön och 

folkhälsan och innebär ett hot mot 

EU:s mål om utfasning av fossila 

bränslen på lång sikt. Parlamentet anser 

dessutom att hydraulisk spräckning inte 

är någon lovande teknik, dels på grund av 

att möjligheterna att med hjälp av 

okonventionella bränslen bidra till att 

tillgodose EU:s framtida energibehov är 

begränsade, dels på grund av de höga 

investerings- och driftskostnaderna. 

Parlamentet uppmanar därför 

medlemsstaterna eftertryckligen att avstå 

från all prospektering och utvinning av 

skiffergas. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/60 

Ändringsförslag  60 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, 

Curzio Maltese, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 134 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

134. Europaparlamentet inser att 

energimixen i första hand hör till 

medlemsstaternas behörighet, men delar 

allmänhetens oro över hydraulisk 

spräckning och de konsekvenser som 

denna teknik kan få för klimatet, miljön, 

folkhälsan och uppnåendet av 

EU:s långsiktiga mål om utfasning av 

fossila bränslen. Parlamentet inser 

dessutom att möjligheterna att med hjälp 

av okonventionella bränslen bidra till att 

tillgodose EU:s framtida energibehov är 

begränsade. I kombination med de höga 

investerings- och driftskostnaderna och 

dagens låga världsmarknadspriser på olja 

är det tveksamt om hydraulisk spräckning 

kan vara en gångbar teknik i EU. 

Parlamentet anser att allmänhetens oro 

måste hanteras korrekt och att all 

hydraulisk spräckning bör uppfylla de 

strängaste klimat-, miljö- och 

folkhälsokraven. Parlamentet uppmanar 

de medlemsstater som tänker genomföra 

hydraulisk spräckning att följa 

kommissionens rekommendation från 

2014 om minimiprinciper för 

undersökning och utvinning av kolväten 

134. Europaparlamentet inser att 

energimixen i första hand hör till 

medlemsstaternas behörighet, men 

framhåller allmänhetens oro över 

hydraulisk spräckning och de negativa 

konsekvenser som denna teknik har för 

klimatet, miljön, folkhälsan och 

uppnåendet av EU:s långsiktiga mål om 

utfasning av fossila bränslen. Parlamentet 

inser dessutom att möjligheterna att med 

hjälp av okonventionella bränslen bidra till 

att tillgodose EU:s framtida energibehov är 

begränsade. I kombination med de höga 

investerings- och driftskostnaderna och 

dagens låga världsmarknadspriser på olja 

är det tveksamt om hydraulisk spräckning 

kan vara en gångbar teknik i EU. 

Parlamentet anser att allmänhetens oro 

måste hanteras korrekt och att 

medlemsstaterna måste uppfylla de 

strängaste klimat-, miljö- och 

folkhälsokraven. 
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(såsom skiffergas) genom hydraulisk 

högvolymsspräckning. 

Or. en 

 

 


