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9.12.2015 A8-0341/61 

Ändringsförslag  61 

Flavio Zanonato 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att se 

till att alla lagstiftningsförslag som ingår i 

energiunionen följer det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet och därmed låter 

Europaparlamentet delta fullt ut och 

garanterar en effektiv demokratisk kontroll. 

Parlamentet förväntar sig att det ramverk 

för styrning för perioden efter 2020 som 

införs för energiunionen är ambitiöst, 

tillförlitligt, öppet, demokratiskt och låter 

Europaparlamentet delta fullt ut. Likaså 

måste det garantera att klimat- och 

energimålen för 2030 uppnås, särskilt 

genom att den befintliga energi- och 

klimatlagstiftningen genomförs fullt ut, 

verkställs och uppdateras. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att, utan att det 

påverkar andra rapporteringsskyldigheter, 

årligen lägga fram en rapport om 

genomförandet av energiunionen, med 

uppgifter om genomförandet av 

energilagstiftningen och om framstegen för 

att uppnå målen för 2020 och 2030. 

Kommissionen uppmanas också att 

utarbeta och uppdatera en uppsättning 

nyckelindikatorer som ska ingå i rapporten 

och göra det möjligt att bedöma de 

framsteg som görs med energiunionen. 

Indikatorerna skulle bland annat, men inte 

enbart, kunna omfatta 

2. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att se 

till att alla lagstiftningsförslag som ingår i 

energiunionen följer det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet och därmed låter 

Europaparlamentet delta fullt ut och 

garanterar en effektiv demokratisk kontroll. 

Parlamentet förväntar sig att det ramverk 

för styrning för perioden efter 2020 som 

införs för energiunionen är ambitiöst, 

tillförlitligt, öppet, demokratiskt och låter 

Europaparlamentet delta fullt ut. Likaså 

måste det garantera att klimat- och 

energimålen för 2030 uppnås, särskilt 

genom att den befintliga energi- och 

klimatlagstiftningen genomförs fullt ut, 

verkställs och uppdateras. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att, utan att det 

påverkar andra rapporteringsskyldigheter, 

årligen lägga fram en rapport om 

genomförandet av energiunionen, med 

uppgifter om genomförandet av 

energilagstiftningen och om framstegen för 

att uppnå målen för 2020 och 2030. 

Kommissionen uppmanas också att 

utarbeta och uppdatera en uppsättning 

nyckelindikatorer som ska ingå i rapporten 

och göra det möjligt att bedöma de 

framsteg som görs med energiunionen. 

Indikatorerna skulle bland annat, men inte 

enbart, kunna omfatta 
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sammanlänkningskapacitet, 

marknadsintegration, minskning av 

energiimport, diversifieringsgrad, 

energipriser och energikostnader, 

utveckling av samägd och lokalägd 

produktion, graden av energifattigdom och 

utsatthet. 

sammanlänkningskapacitet, 

marknadsintegration, minskning av 

energiimport, diversifieringsgrad, 

energipriser och energikostnader, 

utveckling av samägd och lokalägd 

produktion, graden av energifattigdom och 

utsatthet. Parlamentet noterar rådets 

(energi) slutsatser av den 

26 november 2015 om energiunionens 

styrningssystem, och uppmanar 

kommissionen att snarast lägga fram ett 

lagstiftningsförslag för parlamentet och 

rådet, där man beaktar rådets slutsatser 

och de ståndpunkter som parlamentet ger 

uttryck för i detta betänkande. 

Parlamentet håller med om rådets slutsats 

att de nationella energi- och 

klimatplanerna för perioden 2021–2030 

inte bara bör vara inriktade på att uppnå 

2030-målen, utan även spegla ett längre 

perspektiv, särskilt EU:s fastställda mål 

om att minska utsläppen med 80–95 % 

senast till 2050 jämfört med 1990 års 

nivåer. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.12.2015 A8-0341/62 

Ändringsförslag  62 

Flavio Zanonato 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet framhåller att 

energiunionen bör anta ett helhetsgrepp på 

problematiken, där tyngdpunkten bör vila 

på inslag som att uppnå en fullständigt 

integrerad inre marknad för energi, att 

säkerställa försörjningstryggheten, att 

använda EU:s energiresurser på bästa sätt, 

att dämpa energiefterfrågan, att minska 

växthusgaserna genom att framför allt 

använda förnybara energikällor och att 

införa en koldioxidmarknad för hela EU, 

samt på forskning och innovation inriktad 

på ledarskap inom energiteknik. 

Parlamentet betonar att medborgarna bör 

stå i centrum för energiunionen och 

tillhandahållas säker och hållbar energi till 

ett överkomligt pris. 

5. Europaparlamentet framhåller att 

energiunionen bör anta ett helhetsgrepp på 

problematiken, där tyngdpunkten bör vila 

på inslag som att uppnå en fullständigt 

integrerad inre marknad för energi, att 

säkerställa försörjningstryggheten, att 

använda EU:s energiresurser på bästa sätt, 

att dämpa energiefterfrågan, att minska 

koldioxidutsläppen genom att framför allt 

använda förnybara energikällor och att 

införa en koldioxidmarknad för hela EU, 

samt på forskning och innovation inriktad 

på ledarskap inom energiteknik. 

Parlamentet betonar att medborgarna bör 

stå i centrum för energiunionen och 

tillhandahållas säker och hållbar energi till 

ett överkomligt pris. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/63 

Ändringsförslag  63 

Flavio Zanonato 

för S&D-gruppen 

Morten Helveg Petersen 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet upprepar sitt 

åtagande avseende klimat- och 

energimålen till 2030, nämligen att 

minska växthusgasutsläppen med 

40 procent, att öka andelen förnybar energi 

i den europeiska energimixen till 

27 procent och att öka energieffektiviteten 

med 30 procent. 

6. Europaparlamentet erkänner 

Europeiska rådets svaga klimat- och 

energimål till 2030, det vill säga att 

minska växthusgasutsläppen med 

40 procent, att öka andelen förnybar energi 

i den europeiska energimixen till 

27 procent och att öka energieffektiviteten 

med 27 procent. Parlamentet påminner 

om att det upprepade gånger har efterlyst 

bindande klimat- och energimål för 2030 

med inhemska 

koldioxidutsläppsminskningar på minst 

40 procent, en andel förnybar energi på 

minst 30 procent och en förbättring av 

energieffektiviteten med minst 40 procent, 

vilket ska uppnås med hjälp av enskilda 

nationella mål. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/64 

Ändringsförslag  64 

Flavio Zanonato 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ta fram konkreta 

åtgärder för att minska beroendet av 

importerad energi, att övervaka hur pass 

diversifierad importen är och att 

offentliggöra regelbundna 

framstegsrapporter om detta. 

25. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att vidta åtgärder för att 

minska beroendet av importerad energi och 

fossila bränslen och att offentliggöra 

regelbundna framstegsrapporter om detta. 

Parlamentet betonar betydelsen av 

energieffektivitet och förnybara 

energikällor som de främsta medlen för 

att minska beroendet av importerad 

energi, liksom behovet av verkligt 

genomförbara bindande mål. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/65 

Ändringsförslag  65 

Flavio Zanonato 

för S&D-gruppen 

Morten Helveg Petersen 

för ALDE-gruppen 

Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 89 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

89. Europaparlamentet noterar att 

Europeiska rådet i sina slutsatser av den 

23–24 oktober 2014 anger att ett 

vägledande mål på EU-nivå på minst 

27 procent har fastställts för att förbättra 

energieffektiviteten senast 2030 och att en 

översyn av detta kommer att göras senast 

2020, med siktet inställt på ett ambitiöst 

mål på EU-nivå på 30 procent. 

Parlamentet påminner om sina 

resolutioner om detta. Parlamentet 

värdesätter kommissionens åtagande att 

ta hänsyn till 30-procentsmålet vid 

översynen av energieffektivitetsdirektivet, 

och framhåller att medlemsstaterna måste 

få möjlighet att själva besluta om åtgärder 

och metoder för att uppnå detta mål. 

Parlamentet betonar att energieffektivitet 

och förnybar energi kommer att spela en 

viktig roll vid uppnåendet av 

EU:s långsiktiga mål om att minska 

växthusgasutsläppen på ett 

kostnadseffektivt sätt. Parlamentet 

upprepar att EU måste stå fast vid sitt 

ovillkorliga mål om att minska utsläppen 

89. Europaparlamentet påminner om sina 

resolutioner av den 5 februari 2014, 

26 november 2014 och 15 oktober 2015, 

där det efterlyser tre bindande energi- och 

klimatmål till 2030, särskilt 

energieffektivitetsmålet på 40 procent. 

Parlamentet betonar att 

EU:s energieffektivitetsmål för perioden 

efter 2020 bör vara bindande och 

genomföras enligt individuella nationella 

mål. Parlamentet uppmanar 

kommissionen eftertryckligen att ta fram 

olika energieffektivitetsscenarier för 2030, 

inklusive ett för den 40-procentsnivå som 

parlamentet fastställt. Parlamentet riktar 

dessutom en kraftig uppmaning till rådet, 

som efterlyst ett mål för hela EU på minst 

27 procent, om att justera upp sitt mål i 

enlighet med parlamentets antagna mål. 
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med minst 40 procent fram till 2030. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/66 

Ändringsförslag  66 

Flavio Zanonato 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 150 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

150. Europaparlamentet konstaterar att 

bättre fordonsprestanda och 

bränsleeffektivitet har en avgörande 

betydelse för att minska både 

EU:s oljeberoende och utsläppen av 

växthusgaser och uppmanar därför 

industrin, medlemsstaterna och 

kommissionen att i snabbare takt gå vidare 

med sitt arbete på detta område. 

Parlamentet föreslår att kommissionen för 

perioden efter 2020 ser över normerna för 

utsläpp av koldioxid från personbilar och 

transportbilar. Parlamentet konstaterar 

dock att den långsiktiga lösningen för att 

minska utsläppen från transporter och 

säkerställa en minskad energiefterfrågan 

och en ökad energidiversifiering är 

alternativa bränslen, elektrifiering med 

förnybar el och främjande av mer hållbara 

transportsätt. 

150. Europaparlamentet konstaterar att 

bättre fordonsprestanda och 

bränsleeffektivitet har en avgörande 

betydelse för att minska både 

EU:s oljeberoende och utsläppen av 

växthusgaser och uppmanar därför 

industrin, medlemsstaterna och 

kommissionen att i snabbare takt gå vidare 

med sitt arbete på detta område samt att, 

mot bakgrund av den senaste tidens 

skandaler, se till att utsläppstesterna inte 

bara är korrekta, utan även speglar 

verkliga körförhållanden. Parlamentet 

föreslår att kommissionen för perioden 

efter 2020 ser över normerna för utsläpp av 

koldioxid från personbilar och 

transportbilar. Parlamentet konstaterar 

dock att den långsiktiga lösningen för att 

minska utsläppen från transporter och 

säkerställa en minskad energiefterfrågan 

och en ökad energidiversifiering är 

alternativa bränslen, elektrifiering med 

förnybar el och främjande av mer hållbara 

transportsätt. 

Or. en 

 

 


