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9.12.2015 A8-0341/67 

Ändringsförslag  67 

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 

Beaktandeled 40a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av sin resolution av den 

15 december 2015 om att nå 

elsammanlänkningsmålet på 10 %: 

Att rusta Europas elnät för 2020
1
, 

 __________________________________ 

1 Antagna texter, P8_TA(2015)XXXX. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/68 

Ändringsförslag  68 

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 58 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

58. Europaparlamentet betonar det 

trängande behovet av en väl utformad 

framtidsmodell för elmarknaden i EU och 

att syftet med modellen måste vara att 

främja nödvändiga investeringar för att 

trygga energiförsörjningen på lång sikt och 

att åstadkomma en mer marknadsbaserad 

och, från nätverkssäkerhetssynpunkt, 

optimerad integration av förnybara 

energikällor. Samtidigt måste full hänsyn 

tas till att energiutbudet och 

energiefterfrågan blir annorlunda, bland 

annat genom den ökade användningen av 

småskalig energiproduktion, teknik för 

efterfrågeflexibilitet och den allt större 

andelen förnybara energikällor. 

Parlamentet uppmärksammar i detta 

sammanhang behovet av gemensamma 

standarder för smarta nät, eftersom det är 

en viktig faktor för att säkra en stabil 

försörjning och ett fritt gränsöverskridande 

energiflöde, vilket bidrar till 

energitryggheten. Parlamentet betonar 

dessutom den roll som utvecklingen av 

smartare energinät och nya 

energilagringslösningar kan få för att öka 

andelen förnybara energikällor på EU-nivå 

och se till att sådan infrastruktur utvecklas i 

samverkan med regionala centrum för 

förnybara energikällor. 

58. Europaparlamentet betonar det 

trängande behovet av en väl utformad 

framtidsmodell för elmarknaden i EU och 

att syftet med modellen måste vara att 

främja nödvändiga investeringar för att 

trygga energiförsörjningen på lång sikt och 

att åstadkomma en, från 

nätstabilitetssynpunkt, optimal integration 

av förnybara energikällor. Samtidigt måste 

full hänsyn tas till att energiutbudet och 

energiefterfrågan blir annorlunda, bland 

annat genom den ökade användningen av 

småskalig energiproduktion, teknik för 

efterfrågeflexibilitet och den allt större 

andelen förnybara energikällor. 

Parlamentet uppmärksammar i detta 

sammanhang behovet av gemensamma 

standarder för smarta nät, eftersom det är 

en viktig faktor för att säkra en stabil 

försörjning och ett fritt gränsöverskridande 

energiflöde, vilket bidrar till 

energitryggheten. Parlamentet betonar 

dessutom den roll som utvecklingen av 

smartare energinät och nya 

energilagringslösningar kan få för att öka 

andelen förnybara energikällor på EU-nivå 

och se till att sådan infrastruktur utvecklas i 

samverkan med regionala centrum för 

förnybara energikällor. 
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9.12.2015 A8-0341/69 

Ändringsförslag  69 

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 59a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  59a. – med beaktande av sin resolution av 

den 15 december 2015 om att nå 

elsammanlänkningsmålet på 10 %: 

Att rusta Europas elnät för 2020, 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/70 

Ändringsförslag  70 

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 77 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet påpekar att en väl 

avvägd inre marknad förutsätter 

investeringar inte bara i 

sammanlänkningar, utan även i bland annat 

nationella nät, fossilbränsleeldade 

kraftverk med teknik för 

koldioxidavskiljning samt ny kärnkraft 

(i de medlemsstater som så önskar), som 

en viktig källa till koldioxidsnål baslastel, 

lagringskapacitet (såsom terminaler för 

flytande naturgas), smarta nät och 

flexibel produktion, för att klara av en 

ökad produktion och distribution av 

förnybar energi. 

77. Europaparlamentet påpekar att en väl 

avvägd inre marknad förutsätter 

investeringar inte bara i 

sammanlänkningar, utan även i bland annat 

nationella, regionala och lokala smarta 

nät, efterfrågestyrning, 

energilagringskapacitet och flexibel 

elproduktion/”power-to-gas”-

produktion/”power-to-heat”-produktion, 

för att klara av en ökad produktion och 

distribution av förnybar energi. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/71 

Ändringsförslag  71 

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 107a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  107a. Europaparlamentet påminner om 

att det inte är säkert att det går att 

förhindra betydande negativa 

klimateffekter bara för att vi begränsar 

den globala temperaturhöjningen till i 

genomsnitt 2 °C. Parlamentet 

understryker att det är nödvändigt att fasa 

ut de globala koldioxidutsläppen fram till 

2050 eller kort därefter för att världen ska 

få en kostnadseffektiv utsläppsutveckling 

som är förenlig med målet att 

temperaturhöjningen bli lägre än 2 °C. 

Or. en 



 

AM\1081288SV.doc  PE573.403v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.12.2015 A8-0341/72 

Ändringsförslag  72 

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 112 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

112. Europaparlamentet betonar att 

övergången till en konkurrenskraftig och 

hållbar koldioxidsnål ekonomi öppnar stora 

möjligheter till nya arbetstillfällen, 

innovation, tillväxt och lägre 

energikostnader för företag och hushåll. 

Parlamentet inser emellertid att detta kan 

förverkligas endast genom ett nära 

samarbete mellan kommissionen, 

medlemsstaterna, lokala och regionala 

myndigheter, medborgarna och industrin, 

vilket ger de mest effektiva incitamenten 

och rättsliga ramarna. Parlamentet påpekar 

att en korrekt hanterad utfasning av fossila 

bränslen inte bör leda till ökade 

energikostnader, energifattigdom, 

avindustrialisering av den europeiska 

ekonomin eller ökad arbetslöshet. 

Parlamentet håller därför fast vid att 

arbetsmarknadens parter aktivt bör 

involveras i arbetet med att åtgärda de 

sociala konsekvenserna av övergången till 

en hållbar energiunion. Parlamentet 

betonar att EU behöver en politik som är 

både EU-övergripande, marknadsbaserad 

och teknikneutral och som tar hänsyn till 

all tillämplig lagstiftning och EU:s aktuella 

mål och bidrar till att målen uppnås till 

lägsta möjliga kostnad för samhället. 

112. Europaparlamentet betonar att 

övergången till en konkurrenskraftig och 

hållbar koldioxidsnål ekonomi öppnar stora 

möjligheter till nya arbetstillfällen, 

innovation, tillväxt och lägre 

energikostnader för företag och hushåll. 

Parlamentet inser emellertid att detta kan 

förverkligas endast genom ett nära 

samarbete mellan kommissionen, 

medlemsstaterna, lokala och regionala 

myndigheter, medborgarna och industrin, 

vilket ger de mest effektiva incitamenten 

och rättsliga ramarna. Parlamentet påpekar 

att en korrekt hanterad utfasning av fossila 

bränslen inte leder till ökade 

energikostnader, energifattigdom, 

avindustrialisering av den europeiska 

ekonomin eller ökad arbetslöshet. 

Parlamentet håller därför fast vid att 

arbetsmarknadens parter aktivt bör 

involveras i arbetet med att åtgärda de 

sociala konsekvenserna av övergången till 

en hållbar energiunion. Parlamentet 

betonar att EU behöver en 

EU-övergripande politik som tar hänsyn 

till all tillämplig lagstiftning och 

EU:s aktuella mål och bidrar till att målen 

uppnås till lägsta möjliga kostnad för 

samhället. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/73 

Ändringsförslag  73 

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 139 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

139. Europaparlamentet konstaterar att 

kärnkraften 2014 utgjorde 27 procent av 

EU:s elmix och över hälften av all energi 

med låga koldioxidutsläpp, och att 130 av 

EU:s 132 kärnkraftverk står i tur att 

avvecklas senast 2050, vilket kommer att 

efterlämna ett stor lucka i EU:s elmix vad 

gäller koldioxidsnåla basenergikällor. 

Parlamentet noterar att medan vissa 

medlemsstater har valt att minska 

kärnkraftsanvändningen finns det andra 

som vill ta i bruk nya kärnkraftverk för att 

kunna nå såväl sina nationella som 

EU:s energi- och klimatmål. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att se till att EU 

tar fram ett ramverk som möjliggör för de 

medlemsstater som vill fortsätta med 

kärnkraft att kunna göra det, inom ramen 

för EU:s regler för den inre marknaden 

och konkurrensregler. 

139. Europaparlamentet konstaterar att den 

förnybara energin uppgick till 26 procent 

av EU:s totala bruttoel under 2013. Vidare 

konstaterar parlamentet att den totala 

elproduktionen från förnybara källor 

ökade med 177 procent mellan 1990 och 
2012. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/74 

Ändringsförslag  74 

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 141 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

141. Europaparlamentet noterar att 

kärnkraften ger ett av de viktigaste 

bidragen till Europas energisystem, som 

ger lägre koldioxidutsläpp samtidigt som 

det minskar importberoendet, säkrar en 

stabil elproduktion för den inre 

marknaden och utgör en stabil grund för 

ett energisystem i vilket förnybar energi 

kan fasas in. 

141. Europaparlamentet noterar att 

kärnkraften regleras av Fördraget om 

upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen 

(Euratom-fördraget). Parlamentets 

påminner om att dess roll i 

beslutsprocessen inom ramen för 

Euratomfördraget är begränsad, eftersom 

parlamentet där endast har 

samrådsbefogenheter. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/75 

Ändringsförslag  75 

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 142 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

142. Europaparlamentet uppmanar de 

medlemsstater som fasar ut sin kärnkraft 

att se till att den ersätts av sådan 

energiproduktion som kan ge 

motsvarande bidrag till 

energiförsörjningen och till att stabilisera 

det gemensamma systemet för produktion 

och distribution. 

142. Europaparlamentet påminner om 

kommissionens skriftliga förklaring från 

2003 och dess rekommendation av den 

24 oktober 2006 (2006/851/Euratom) om 

avveckling av kärntekniska anläggningar, 

där kommissionen anger att ”en avskild 

fond med lämplig kontroll över att 

förvaltningen sker på ett försiktigt sätt bör 

vara att föredra för alla kärntekniska 

anläggningar”, och uppmanar 

kommissionen att omsätta detta synsätt i 

en rättsligt bindande akt. 

Or. en 

 

 


