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Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder  

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Der bør derfor fastsættes et 

bindende EU-mål om, at vedvarende energi 

skal udgøre mindst 27 %. Medlemsstaterne 

bør fastlægge deres bidrag til opfyldelsen 
af dette mål som led i deres integrerede 

nationale energi- og klimaplaner i 

forbindelse med den forvaltningsproces, 

der er fastlagt i forordning [forvaltning]. 

(7) Der bør derfor fastsættes et 

bindende EU-mål om, at vedvarende energi 

skal udgøre mindst 35 %, som ledsages af 

bindende nationale mål. 

Or. en 
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Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dette direktiv fastsætter en fælles ramme 

for fremme af energi fra vedvarende kilder. 

Det fastsætter et bindende EU- mål for den 

samlede andel af energi fra vedvarende 

kilder i det udvidede endelige 

energiforbrug i 2030. Det fastlægger også 

regler om finansiel støtte til elektricitet fra 

vedvarende kilder, VE-egetforbrug og 

anvendelse af vedvarende energi i 

sektorerne opvarmning og køling og 

transport samt regionalt samarbejde 

mellem medlemsstater og med tredjelande, 

oprindelsesgarantier, administrative 

procedurer og information og uddannelse. 

Det fastlægger bæredygtigheds- og 

drivhusgasemissionsbesparelses kriterier 
for biobrændstoffer, flydende 

biobrændsler og biomassebrændsler . 

Dette direktiv fastsætter en fælles ramme 

for fremme af energi fra vedvarende kilder. 

Det fastsætter et bindende minimumsmål 

for EU for den samlede andel af energi fra 

vedvarende kilder i det udvidede endelige 

energiforbrug i 2030. EU-målet skal nås 

kollektivt af medlemsstaterne gennem 

bindende nationale mål. Det fastlægger 

også regler om finansiel støtte til 

elektricitet fra vedvarende kilder, 

egetforbrug af vedvarende elektricitet, 

energifællesskaber inden for vedvarende 

energi og anvendelse af vedvarende energi 

i sektorerne opvarmning og køling og 

transport, regionalt samarbejde mellem 

medlemsstater og med tredjelande, 

oprindelsesgarantier, administrative 

procedurer og information og uddannelse 

og adgang til elnettet og fjernvarme- og 

fjernkøleinfrastruktur for energi fra 

vedvarende energikilder. Det fastlægger 

bæredygtigheds- og 

drivhusgasemissionsbesparelseskriterier 
for biobrændstoffer, flydende biobrændsler 

og biomassebrændsler. 

Or. en 
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Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Overordnet bindende EU-mål for 2030 Unionens bindende overordnede mål og 

bindende nationale mål for 2030 

Or. en 
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Ændringsforslag  331 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne skal i fællesskab 

sikre, at andelen af energi fra vedvarende 

kilder senest i 2030 udgør mindst 27 % af 

Unionens udvidede endelige 

energiforbrug. 

1. Hver medlemsstat sikrer, at 

andelen af energi fra vedvarende 

energikilder, beregnet i overensstemmelse 

med dette direktiv, i det udvidede endelige 

energiforbrug i 2030 mindst svarer til det 

nationale overordnede mål for andelen af 

energi fra vedvarende energikilder i det 

pågældende år, som fastsat i bilag I, 

del A, tabellens fjerde kolonne. Sådanne 

bindende nationale overordnede mål skal 

være i overensstemmelse med det 

bindende EU-mål om, at energi fra 

vedvarende energikilder skal udgøre 
mindst 35 % af EU's udvidede endelige 

energiforbrug i 2030. 

Or. en 
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Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaternes respektive 

bidrag til det overordnede mål for 2030 

skal fastsættes og anmeldes til 

Kommissionen som led i deres integrerede 

nationale energi- og klimaplaner i 

overensstemmelse med artikel 3-5 og 

artikel 9-11 i forordning [forvaltning]. 

udgår 

Or. en 
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Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen skal understøtte 

medlemsstaternes høje ambitionsniveau 

gennem en favorabel ramme, der omfatter 

forbedret udnyttelse af EU-midler, bl.a. 

finansielle instrumenter, særligt med 

henblik på at nedbringe 

kapitalomkostningerne for projekter for 

vedvarende energi. 

4. Kommissionen skal understøtte 

medlemsstaternes høje ambitionsniveau 

gennem en favorabel ramme, der omfatter 

forbedret udnyttelse af EU-midler, navnlig 

med henblik på at nedbringe 

kapitalomkostningerne for projekter for 

vedvarende energi. 

Or. en 



 

AM\1143327DA.docx  PE614.327v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

11.1.2018 A8-0392/334 
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Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Jiří 

Maštálka, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Medlemsstaterne tilstræber at øge 

skabelsen af kvalitetsjob i sektoren. Med 

henblik herpå skal medlemsstaterne 

sammen med arbejdsmarkedets parter 

udvikle en global strategi for uddannelse 

og udvikling af færdigheder inden for 

sektoren for vedvarende energi. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/335 

Ændringsforslag  335 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

14. Kommissionen tillægges beføjelser 

til vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 32 i denne 

forordning for at fastsætte regler for 

overvågning af, at ordningen, som 

fastsættes i denne artikel, fungerer efter 

hensigten. 

14. Medlemsstaterne vurderer og 

aflægger hvert andet år rapport om deres 

oprindelsesgarantiordninger. Disse 

rapporter offentliggøres og skal omfatte 

en uafhængig vurdering af deres bidrag 

til udviklingen af forbruget af vedvarende 

energi. Kommissionen tillægges beføjelser 

til vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 32 i denne 

forordning for at fastsætte regler for 

overvågning af, at ordningen, som 

fastsættes i denne artikel, fungerer efter 

hensigten. 

Or. en 
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Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del A 

Kommissionens forslag 

Nationale overordnede mål for andelen af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede 

endelige energiforbrug i 20201 

A. Nationale overordnede mål 

 Andelen af energi fra vedvarende 

energikilder i det udvidede 

endelige energiforbrug i 2005 

(S2005) 

Mål for andelen af energi fra vedvarende 

energikilder i det udvidede endelige 

energiforbrug i 2020 (S2020) 

Belgien 2,2 % 13 % 

Bulgarien 9,4 % 16 % 

Tjekkiet 6,1 % 13 % 

Danmark 17,0 % 30 % 

Tyskland 5,8 % 18 % 

Estland 18,0 % 25 % 

Irland 3,1 % 16 % 

Grækenland 6,9 % 18 % 

Spanien 8,7 % 20 % 

Frankrig 10,3 % 23 % 

Kroatien 12,6%  20 %  

Italien 5,2 % 17 % 

Cypern 2,9 % 13 % 

Letland 32,6 % 40 % 

Litauen 15,0 % 23 % 

Luxembourg 0,9 % 11 % 

Ungarn 4,3 % 13 % 

Malta 0,0 % 10 % 

Nederlandene 2,4 % 14  % 

Østrig 23,3 % 34 % 

Polen 7,2 % 15 % 

Portugal 20,5 % 31 % 

                                                 
1 For at de nationale mål i dette bilag kan nås, understreges det, at Fællesskabets retningslinjer for 

statsstøtte til miljøbeskyttelse anerkender, at der fortsat er behov for nationale støtteordninger til 

fremme af energi fra vedvarende energikilder. 
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Rumænien 17,8 % 24 % 

Slovenien 16,0 % 25 % 

Slovakiet 6,7 % 14 % 

Finland 28,5 % 38 % 

Sverige 39,8 % 49% 

Det Forenede 

Kongerige 

1,3 % 15 % 

 

Ændringsforslag 

Nationale overordnede mål for andelen af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede 

endelige energiforbrug i 20301 

A. Nationale overordnede mål 

 Andelen af energi fra vedvarende 

energikilder i det udvidede endelige 

energiforbrug i 2005 (S2005) 

Mål for andelen af energi fra 

vedvarende energikilder i det udvidede 

endelige energiforbrug i 2030 (S2030) 

Belgien 2,2 % 26 % 

Bulgarien 9,4 % 29 % 

Tjekkiet 6,1 % 26 % 

Danmark 17,0 % 45 % 

Tyskland 5,8 % 34 % 

Estland 18,0 % 38 % 

Irland 3,1 % 33 % 

Grækenland 6,9 % 33 % 

Spanien 8,7 % 36 % 

Frankrig 10,3 % 38 % 

Kroatien   12,6%   34 % 

Italien 5,2 % 32 % 

Cypern 2,9 % 27 % 

Letland 32,6 % 52 % 

Litauen 15,0 % 38 % 

Luxembourg 0,9 % 24 % 

Ungarn 4,3 % 27 % 

Malta 0,0 % 28 % 

Nederlandene 2,4 % 29 % 

Østrig 23,3 % 48 % 

Polen 7,2 % 28 % 

Portugal 20,5 % 46 % 

Rumænien 17,8 % 39 % 

Slovenien 16,0 % 38 % 

Slovakiet 6,7 % 27 % 

Finland 28,5 % 50 % 

Sverige 39,8 % 63 % 

Det Forenede 1,3 % 32 % 

                                                 
1 For at de nationale mål i dette bilag kan nås, understreges det, at Fællesskabets retningslinjer for 

statsstøtte til miljøbeskyttelse anerkender, at der fortsat er behov for nationale støtteordninger til 

fremme af energi fra vedvarende energikilder. 
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Kongerige 

Or. en 

 

 


