
 

AM\1081284DA.doc  PE573.403v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

9.12.2015 A8-0341/61 

Ændringsforslag  61 

Flavio Zanonato 

for S&D-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 

energiimport, diversificeringsniveauer, 

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 

energiimport, diversificeringsniveauer, 
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energipriser og -omkostninger, udvikling af 

fællesskabsejet og lokalt ejet produktion 

samt niveauer af energifattigdom og 

sårbarhed; 

energipriser og -omkostninger, udvikling af 

fællesskabsejet og lokalt ejet produktion 

samt niveauer af energifattigdom og 

sårbarhed; noterer sig Energirådets 

konklusioner fra 26. november 2015 om 

Energiunionens forvaltningssystem og 

opfordrer Kommissionen til hurtigt at 

forelægge Parlamentet og Rådet et 

lovgivningsforslag, idet den tager hensyn 

til Rådets konklusioner og Parlamentets 

holdninger, som er udtrykt i denne 

betænkning; er enig i Rådets 

konklusioner gående ud på, at de 

nationale energi- og klimaplaner for 

perioden 2021-2030 ikke alene bør være 

gearet i retning af at nå 2030-målene, 

men at de også bør afspejle det mere 

langsigtede perspektiv, især EU's 

vedtagne mål om at reducere 

emissionerne med 80-95 % i forhold til 

1990-niveauerne; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/62 

Ændringsforslag  62 

Flavio Zanonato 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger, at Energiunionen bør følge 

en omfattende strategi med fokus på 

dimensioner såsom gennemførelse af et 

fuldt integreret indre energimarked, 

forsyningssikkerhed, bedste anvendelse af 

EU's energiressourcer, begrænsning af 

energiefterspørgslen, reduktion af 

drivhusgasserne hovedsageligt baseret på 

vedvarende energikilder og et EU-

dækkende, CO2-marked samt forskning og 

innovation med det formål at opnå en 

førerposition inden for vedvarende 

energiteknologier; understreger, at de 

europæiske borgere bør udgøre selve 

kernen i Energiunionen og forsynes med 

sikker og bæredygtig energi til en 

økonomisk overkommelig pris; 

5. understreger, at Energiunionen bør følge 

en omfattende strategi med fokus på 

dimensioner såsom gennemførelse af et 

fuldt integreret indre energimarked, 

forsyningssikkerhed, bedste anvendelse af 

EU's energiressourcer, begrænsning af 

energiefterspørgslen, dekarbonisering 

hovedsageligt baseret på vedvarende 

energikilder og et EU-dækkende, CO2-

marked samt forskning og innovation med 

det formål at opnå en førerposition inden 

for vedvarende energiteknologier; 

understreger, at de europæiske borgere bør 

udgøre selve kernen i Energiunionen og 

forsynes med sikker og bæredygtig energi 

til en økonomisk overkommelig pris; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/63 

Ændringsforslag  63 

Flavio Zanonato 

for S&D-Gruppen 

Morten Helveg Petersen 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. gentager sin forpligtelse over for 2030-

målene for klima og energi, som er at 

nedbringe drivhusgasemissionerne med 40 

% forøgelse af andelen af vedvarende 

energi i den europæiske energimix til 27 % 

og forøgelse af energieffektiviteten med 30 

%; 

6. erkender, at Det Europæiske Råds 

2030-mål for klima og energi, nemlig at 

nedbringe drivhusgasemissionerne med 40 

% forøgelse af andelen af vedvarende 

energi i den europæiske energimix til 27 % 

og forøgelse af energieffektiviteten med 27 

%, er svage; der henviser til, at 

Parlamentet gentagne gange har krævet 

bindende klima- og energimål for 2030 

bestående af mindst 40 % i national 

reduktion af drivhusgasemissioner, 

mindst 30 % hvad angår vedvarende 

energi og 40 % med hensyn til 

energieffektivitet, som skal gennemføres 

ved hjælp af individuelle nationale mål; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/64 

Ændringsforslag  64 

Flavio Zanonato 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

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. opfordrer Kommissionen til at træffe 

foranstaltninger til at nedbringe 

energiimporten og afhængigheden af 

fossile brændstoffer og til at offentliggøre 

regelmæssige fremskridtsrapporter i denne 

henseende; fremhæver den vigtige rolle, 

der spilles af energieffektivitet og 

vedvarende energi som de vigtigste midler 

til nedbringelse af importafhængighed, og 

behovet for mål, der kan håndhæves og er 

bindende; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/65 

Ændringsforslag  65 

Flavio Zanonato 

for S&D-Gruppen 

Morten Helveg Petersen 

for ALDE-Gruppen 

Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 89 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

89. bemærker, at der ifølge Det 

Europæiske Råds konklusioner af 23. og 

24. oktober 2014 er fastsat et vejledende 

mål på EU-niveau om en forbedring af 

energieffektiviteten på mindst 27 % inden 

2030, og at dette vil blive taget op til 

revision senest i 2020 med udgangspunkt i 

et ambitiøst EU-niveau på 30 %; minder 

om Parlamentets udtalelser i denne 

forbindelse; anerkender Kommissionens 

tilsagn om at være opmærksom på målet 

på 30 %, i forbindelse med revisionen af 

direktivet om energieffektivitet; 

understreger, at medlemsstaterne har 

behov for fleksibilitet for så vidt angår 

foranstaltninger og metoder til at nå dette 

mål; understreger, at energieffektivitet og 

vedvarende energi vil spille en vigtig rolle 

i opnåelse af det langsigtede EU-mål for 

omkostningseffektiv nedbringelse af 

drivhusemissioner; reiterates that the EU 

must remain committed to its 

unconditional target of at least 40 % 

emission cuts by 2030; 

89. minder om Parlamentets beslutninger 

af 5. februar 2014, 26. november 2014 og 

15. oktober 2015, hvori der opfordres til 

tre bindende energi- og klimamål for 

2030, navnlig målet om de 40 % 

energieffektivitet; understreger, at EU's 

mål for energieffektiviteten efter 2020 bør 

være bindende og bør gennemføres 

gennem individuelle nationale mål; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til 

at udvikle forskellige scenarier for 

energieffektiviteten i 2030, herunder på 

det af Parlamentet fastsatte niveau på 40 

%; opfordrer indtrængende Rådet, der 

har opfordret til et EU-dækkende mål på 

mindst 27 %, til at revidere sit mål i 

opadgående retning på linje med det mål, 

som Parlamentet har vedtaget; 
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9.12.2015 A8-0341/66 

Ændringsforslag  66 

Flavio Zanonato 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 150 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

150. påpeger, at bedre standarder for 

køretøjers ydeevne og brændstofeffektivitet 

er nødvendige, både for at begrænse EU's 

afhængighed og for at nedbringe 

drivhusgasemissionerne, og opfordrer 

derfor industrien, medlemsstaterne og 

Kommissionen til at fortsætte og 

fremskynde deres bestræbelser på dette 

område; opfordrer Kommissionen til at 

revidere CO2-emissisonsstandarderne for 

biler og varevogne for perioden efter 2020; 

påpeger imidlertid, at den langsigtede 

løsning på at nedbringe emissionerne fra 

transportsektoren, reducere 

energiefterspørgslen og diversificere 

forsyningen er alternative brændstoffer, 

elektrificering med elektricitet fra 

vedvarende energikilder samt fremme af 

mere bæredygtige transportformer; 

150. påpeger, at bedre standarder for 

køretøjers ydeevne og brændstofeffektivitet 

er nødvendige, både for at begrænse EU's 

afhængighed og for at nedbringe 

drivhusgasemissionerne, og opfordrer 

derfor industrien, medlemsstaterne og 

Kommissionen til at fortsætte og 

fremskynde deres bestræbelser på dette 

område, idet det sikres, at emissionstester i 

lyset af de nylige skandaler ikke blot er 

nøjagtige, men også afspejler 

kørselsforholdene i den virkelige verden; 

opfordrer Kommissionen til at revidere 

CO2-emissisonsstandarderne for biler og 

varevogne for perioden efter 2020; påpeger 

imidlertid, at den langsigtede løsning på at 

nedbringe emissionerne fra 

transportsektoren, reducere 

energiefterspørgslen og diversificere 

forsyningen er alternative brændstoffer, 

elektrificering med elektricitet fra 

vedvarende energikilder samt fremme af 

mere bæredygtige transportformer; 

Or. en 

 

 


