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Punkt 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet påminner om 

Turkiets strategiska vikt för EU:s 

energitrygghet, och ser Turkiet som en 

viktig partner på energiområdet. 

Parlamentet pekar på de tre södra 

gaskorridorprojekten, som godkändes i 

slutet av 2013 och kommer att leda till en 

tryggare gasförsörjning för Turkiet och 

tillgång till EU som den främsta 

energimarknaden. Parlamentet anser att 

Turkiet, med sin enorma potential till 

förnybara energikällor, i ett läge med allt 

större konkurrens på energimarknaderna 

och ett behov av diversifierade energikällor 

och försörjningsvägar, skulle kunna ge ett 

viktigt bidrag till EU:s energitrygghet och 

unionens ambitioner i fråga om 

diversifiering av energiförsörjningen i 

överensstämmelse med internationell rätt. 

35. Europaparlamentet påminner om 

Turkiets strategiska vikt för EU:s 

energitrygghet, och ser Turkiet som en 

viktig partner på energiområdet. 

Parlamentet pekar på de tre södra 

gaskorridorprojekten, som godkändes i 

slutet av 2013 och kommer att leda till en 

tryggare gasförsörjning för Turkiet och 

tillgång till EU som den främsta 

energimarknaden. Parlamentet anser att 

Turkiet, med sin enorma potential till 

förnybara energikällor, i ett läge med allt 

större konkurrens på energimarknaderna 

och ett behov av diversifierade energikällor 

och försörjningsvägar, skulle kunna ge ett 

viktigt bidrag till EU:s energitrygghet och 

unionens ambitioner i fråga om 

diversifiering av energiförsörjningen i 

överensstämmelse med internationell rätt. 

Parlamentet anser därför att EU bör 

påskynda processen med att öppna 

kapitel 15 om energi. 

Or. en 
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Kati Piri 
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Förslag till resolution 

Punkt 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet påminner om 

Turkiets strategiska vikt för EU:s 

energitrygghet, och ser Turkiet som en 

viktig partner på energiområdet. 

Parlamentet pekar på de tre södra 

gaskorridorprojekten, som godkändes i 

slutet av 2013 och kommer att leda till en 

tryggare gasförsörjning för Turkiet och 

tillgång till EU som den främsta 

energimarknaden. Parlamentet anser att 

Turkiet, med sin enorma potential till 

förnybara energikällor, i ett läge med allt 

större konkurrens på energimarknaderna 

och ett behov av diversifierade energikällor 

och försörjningsvägar, skulle kunna ge ett 

viktigt bidrag till EU:s energitrygghet och 

unionens ambitioner i fråga om 

diversifiering av energiförsörjningen i 

överensstämmelse med internationell rätt. 

35. Europaparlamentet påminner om 

Turkiets strategiska vikt för EU:s 

energitrygghet, och ser Turkiet som en 

viktig partner på energiområdet. 

Parlamentet pekar på de tre södra 

gaskorridorprojekten, som godkändes i 

slutet av 2013 och kommer att leda till en 

tryggare gasförsörjning för Turkiet och 

tillgång till EU som den främsta 

energimarknaden. Parlamentet anser att 

Turkiet, med sin enorma potential till 

förnybara energikällor, i ett läge med allt 

större konkurrens på energimarknaderna 

och ett behov av diversifierade energikällor 

och försörjningsvägar, skulle kunna ge ett 

viktigt bidrag till EU:s energitrygghet och 

unionens ambitioner i fråga om 

diversifiering av energiförsörjningen i 

överensstämmelse med internationell rätt. 

Parlamentet är oroat över ett nära 

energisamarbete mellan Turkiet och 

Ryssland och anser därför att EU bör 

påskynda processen med att öppna 

kapitel 15 om energi. 

Or. en 

 

 


