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9.12.2015 A8-0341/77 

Ändringsförslag  77 

Dario Tamburrano 

för EFDD-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 

smarta nät, system för efterfrågestyrning 

och ellagringskapacitet, för att klara av en 

ökad produktion och distribution av 

förnybar energi. Samtidigt påminner 

parlamentet om vikten av att beakta 

teknik med högspänd likström (HVDC) 

som ett sätt att komma tillrätta med de 

förnybara energikällornas brist på 

konstans. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/78 

Ändringsförslag  78 

Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 140 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

140. Europaparlamentet betonar att 

kärnkraften bör stödjas i alla former av 

EU:s finansiella mekanismer eller via 

EU:s finansinstitut. 

utgår 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/79 

Ändringsförslag  79 

Dario Tamburrano 

för EFDD-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. 

utgår 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/80 

Ändringsförslag  80 

Dario Tamburrano 

för EFDD-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. 

utgår 

Or. en 

 

 


