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AN (..., …, ...) afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller) 

VE (..., …, ...) elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller) 

div opdelt afstemning 

vs særskilt afstemning 

am ændringsforslag 

AC kompromisændringsforslag 
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art artikel 

PR beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 
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1. Udpegelse af medlemmer til Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande 

om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen 

af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og 

Skatteunddragelse 

 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Godkendelse uden afstemning 

 

 

2. Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (rammeaftale) *** 

Henstilling: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 501, 30, 45 

 

 

 

3. Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (udvidelsen i 2004) 

*** 

Henstilling: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 498, 38, 50 

 

 

 

4. Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (Bulgariens og 

Rumæniens tiltrædelse) *** 

Henstilling: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 
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Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 498, 33, 54 

 

 

 

5. Protokol til aftalen mellem EU og Monaco om automatisk udveksling af 

oplysninger om finansielle konti * 

Betænkning: Andreas Schwab (A8-0206/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 549, 16, 23 

 

 

6. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 

(ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, Belgien) 

Betænkning: Victor Negrescu (A8-0207/2016) (kvalificeret flertal påkrævet + 3/5 af de afgivne 
stemmer) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 534, 45, 7 

 

 

7. Flerårig genopretningsplan for almindelig tun ***I 

Betænkning: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed 42 kor. udv.  +  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 524, 25, 37 

 



P8_PV(2016)06-23(VOT)_DA.doc 4 PE 585.416 

Diverse 

Betænkningen var blevet sendt til fornyet behandling i det kompetente udvalg ved mødet den 19. 

januar 2016 (jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2). 

Ændringsforslag 42 erstatter ændringsforlagene vedtaget på dette møde. 
 

 

8. Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse 

bestande ***I 

Betænkning: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed 65 kor. udv.  +  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 480, 68, 39 

 

Diverse 

Betænkningen var blevet sendt til fornyet behandling i det kompetente udvalg ved mødet den 28. april 

2015 (jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2). 

Ændringsforslag 65 erstatter ændringsforslagene vedtaget på dette møde. 
 

 

9. Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager 

vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller * 

Betænkning: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg - 

1 kor. udv. VE - 256, 322, 8 

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 498, 58, 35 
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10. Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager 

vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber * 

Betænkning: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg - 

1 kor. udv.  -  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 490, 68, 34 

 

 

 

11. Massakrer i det østlige Congo 

Forslag til beslutning: B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, 
B8-0808/2016, B8-0809/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0801/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Efter § 3 1 GUE/NGL  -  

Efter § 4 2 GUE/NGL  -  

Efter § 13 3 GUE/NGL  -  

Efter § 17 4 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0801/2016  ECR  ↓  

B8-0802/2016  PPE  ↓  

B8-0804/2016  S&D  ↓  

B8-0805/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0807/2016  EFDD  ↓  

B8-0808/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0809/2016  ALDE  ↓  

 

Diverse 

Marian Harkin (ALDE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fællesbeslutningsforslag. 
 

 

12. Opfølgning på strategirammen for det europæiske samarbejde på 

uddannelsesområdet (ET 2020) 

Betænkning: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 7 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 45 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 51 § originaltekst AN + 479, 68, 39 

§ 55 § originaltekst AN + 513, 51, 19 

§ 56 § originaltekst div   

1/AN + 513, 44, 22 

2/AN + 473, 84, 25 

3/AN + 466, 86, 26 

§ 57 § originaltekst AN + 519, 52, 13 

§ 58 § originaltekst div   

1/AN + 534, 24, 25 

2/AN + 475, 94, 13 

§ 59 § originaltekst div   

1/AN + 518, 53, 15 

2/AN + 484, 81, 15 

§ 60 § originaltekst AN + 501, 59, 24 

§ 61 § originaltekst AN + 481, 89, 11 

§ 63 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § originaltekst div   

1/AN + 524, 52, 8 

2/AN + 489, 78, 12 

§ 69 § originaltekst AN + 485, 77, 22 

§ 70 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 71 § originaltekst div   

1/AN + 467, 90, 27 

2/AN + 427, 124, 26 

§ 72 § originaltekst AN + 432, 94, 53 

§ 73 § originaltekst AN + 472, 96, 14 

§ 74 § originaltekst AN + 502, 55, 23 

§ 76 § originaltekst div   

1/AN + 499, 81, 3 

2/AN + 529, 42, 4 

§ E § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 409, 108, 65 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: §§ 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76 

ECR: §§ 56, 58 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ 69, 72, 73 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 2 

1. del: teksten uden ordene: "på såvel europæisk som nationalt niveau" 

2. del: disse ord 
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§ 7 

1. del: "glæder sig over styrkelsen af de uformelle organers styrende rolle inden for 

rammerne af ET 2020, og bifalder, at der oprettes feedbacksløjfer mellem gruppen 

på højt plan, generaldirektørgrupperne og arbejdsgrupperne;" 

2. del: "anerkender den rolle, som civilsamfundets organisationer spiller med at nå ud til 

lokale, regionale og nationale interessenter og borgere i forbindelse med europæisk 

samarbejde inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, og opfordrer til, at der 

ydes økonomisk støtte til dem under Erasmus+ (KA3) og Den Europæiske 

Socialfond;" 

 
§ 45 

1. del: teksten uden ordene: "Bolognaprocessen har banet vejen for betydelige resultater, og 

mener, at " 

2. del: disse ord 

 
§ 56 

1. del: teksten uden ordene: "for at finde den rette metode, så man hurtigt, fuldt ud og 

gennemgribende kan integrere" og "flygtninge og " 

2. del: "for at finde den rette metode, så man hurtigt, fuldt ud og gennemgribende kan 

integrere" 

3. del: "flygtninge og" 

 
§ 58 

1. del: "understreger, at det er nødvendigt, at medlemsstaternes undervisningsministerier og 

Kommissionens GD for Uddannelse og Kultur samarbejder for at sikre lige adgang 

til uddannelse af høj kvalitet, navnlig ved at række ud til de dårligt stillede og 

personer med forskellig baggrund," 

2. del: "herunder nytilkomne migranter, og integrere dem i et positivt læringsmiljø;" 

 
§ 59 

1. del: teksten uden ordene: "flygtninges og asylansøgeres" 

2. del: disse ord 

 
§ 67 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at gøre en indsats for hurtigt at udvikle og indføre 

mekanismer til forbedring af forståelsen og identificeringen af indvandreres"  

2. del: "flygtninges og asylansøgeres kvalifikationer, eftersom mange, der kommer ind i 

EU, ikke har noget formelt bevis for deres kvalifikationer" 

 
§ 70 

1. del: "påpeger, at ikke-formel og uformel læring, ligesom deltagelse i sportsaktiviteter og 

frivilligt arbejde, spiller en vigtig rolle med hensyn til at stimulere udviklingen af 

medborgerlige, sociale og interkulturelle kompetencer;" 

2. del: "understreger, at visse lande har gjort betydelige fremskridt med at udvikle den 

relevante juridiske ramme, mens andre har problemer med at indføre mere 

omfattende valideringsstrategier; understreger derfor behovet for at udvikle 

omfattende strategier, der kan sikre valideringen;" 

 
§ 71 

1. del: teksten uden ordene: "flygtninge og asylansøgere" 

2. del: disse ord 
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§ 76 

1. del: "understreger den afgørende rolle, som uddannelse og erhvervsuddannelse spiller i 

styrkelsen af kvinders rolle inden for alle livets områder; understreger behovet for at 

bekæmpe kønsskævheder og til at anerkende især unge kvinders behov ved at 

medtage kønsperspektivet i ET 2020;" 

2. del: "understreger, at da ligestilling mellem mænd og kvinder er en af EU's 

grundlæggende værdier, er det nødvendigt, at alle uddannelsesinstitutioner 

godkender og gennemfører dette princip blandt de studerende med henblik på at 

fremme tolerance, ikke-diskrimination, social samhørighed, aktivt medborgerskab 

og interkulturel dialog;" 

 
ENF: 

§ E 

1. del: "der henviser til, at uddannelse og erhvervsuddannelse spiller en vigtig rolle med 

henblik på at afhjælpe fattigdom og social udstødelse, og at udvidet adgang til 

livslang læring kan åbne nye muligheder for de lavtuddannede, arbejdsløse, personer 

med særlige behov, ældre" 

2. del: "og indvandrere;" 

 
§ 63 

1. del: "støtter idéen om at oprette helpdeske og udarbejde retningslinjer for lærere, hvor de 

tilbydes rettidig støtte til håndtering af de forskellige typer af mangfoldighed"  

2. del: "på en positiv måde, og om at fremme den interkulturelle dialog i klasseværelset" 

3. del: "og vejledning, når de konfronteres med elever, der er i risiko for at blive 

radikaliseret;" 
 

 

13. Statusrapport om vedvarende energi 

Betænkning: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 3 § originaltekst div   

1/AN + 475, 97, 7 

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 7 § originaltekst vs +  

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 12 § originaltekst vs +  

Efter § 20 1 mindst 76 

medlemmer 

AN + 311, 259, 10 

§ 21 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 302, 270, 7 

§ 23 § originaltekst AN + 454, 84, 40 

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 297, 276, 6 

3 +  

4 +  

§ 28 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/AN + 305, 273, 3 

4/AN + 305, 261, 7 

§ 30 § originaltekst vs +  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 184, 277, 117 



P8_PV(2016)06-23(VOT)_DA.doc 12 PE 585.416 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 34 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 35 § originaltekst vs +  

§ 39 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 330, 251, 0 

3 +  

§ 41 § originaltekst vs +  

§ 45 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 54 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 279, 300, 0 

§ 55 2 mindst 76 

medlemmer 

AN - 280, 280, 12 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 56 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 307, 262, 4 

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 56 3 mindst 76 

medlemmer 

VE + 332, 235, 3 

§ 58 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 62 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 69 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 70 § originaltekst vs +  

§ 76 § originaltekst vs +  

§ 78 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 79 § originaltekst AN + 381, 194, 2 

§ 86 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 88 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ D § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ F § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 329, 237, 2 

3 +  

§ M § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 304, 258, 2 

3 +  

§ O § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 217, 339, 10 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 444, 103, 23 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: §§ 3 (1. del), 23, 24 (2. del), 28 (3. del), 56 (2. del) 

PPE §§ 21 (2. del), 28 (4. del), 33 (2. del), 79 

GUE/NGL ændringsforslag 1, 2 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: §§ 7, 12, 45, 70, 76 

ECR: §§ 21, 30, 34, 35, 41, 76, M 

ENF: §§ 21, 70 

EFDD: §§ 62, 88 

GUE/NGL: § 12 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ 9 

1. del: teksten uden ordene: "samt giver mulighed for gradvis udfasning af støtte til modne 

vedvarende teknologier;" 

2. del: disse ord 
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§ 88 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme omfanget af bæredygtig 

skovforvaltning og dermed den vigtige rolle, som skovbiomasse spiller som en af 

EU's vigtige fornyelige råstoffer, der kan bidrage til at nå EU's energimål;" 

2. del: "henleder opmærksomheden på den stigende efterspørgsel efter skovbiomasse, 

hvilket betyder, at bæredygtig skovforvaltning i overensstemmelse med EU's 

skovbrugsstrategi bør styrkes yderligere og fremmes, da det er afgørende for 

biodiversiteten og skovenes økosystemiske funktion, herunder vedrørende 

absorption af CO2 fra atmosfæren; fremhæver derfor behovet for en afbalanceret 

udnyttelse af ressourcerne i EU og import fra tredjelande i betragtning af den meget 

lange regenereringstid for træ;" 

 
ECR: 

§ 39 

1. del: teksten uden ordene: "(aktive energiforbrugere såsom husstande, herunder både ejere 

og lejere, institutioner og små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig 

med produktion af vedvarende energi, enten individuelt eller kollektivt gennem 

kooperativer og andre sociale virksomheder eller samdriftsordninger)" og "der 

beskæftiger sig med projekttilladelser og" 

2. del: "(aktive energiforbrugere såsom husstande, herunder både ejere og lejere, 

institutioner og små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med 

produktion af vedvarende energi, enten individuelt eller kollektivt gennem 

kooperativer og andre sociale virksomheder eller samdriftsordninger)" 

3. del: "der beskæftiger sig med projekttilladelser og" 

 
§ 56 

1. del: teksten uden ordene: "og ikke bør straffes med ekstra skatter eller afgifter;" og 

"udtrykker foruroligelse over de initiativer, som nogle medlemsstater har taget til at 

skabe hindringer for udøvelsen af retten til egetforbrug og egenproduktion;" 

2. del: "og ikke bør straffes med ekstra skatter eller afgifter;" 

3. del: "udtrykker foruroligelse over de initiativer, som nogle medlemsstater har taget til at 

skabe hindringer for udøvelsen af retten til egetforbrug og egenproduktion;" 

 
§ 62 

1. del: "konstaterer, at biomasse tegner sig for ca. 90 % af al den vedvarende energi, der 

benyttes til opvarmning i dag; konstaterer, at biomasse i Central- og Østeuropa 

spiller en central rolle med hensyn til at øge energisikkerheden" 

2. del: "på en bæredygtig måde;" 
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§ 69 

1. del: "konstaterer, at man i betydelig grad er bagud med at opfylde målet om 10 % 

vedvarende energi i transportsektoren i 2020, delvis på grund af de udfordringer, 

som en biobrændselsbaseret strategi i indebærer på transportområdet; minder om, at 

transportsektoren er den eneste sektor i EU, hvor drivhusgasemissionerne er steget 

siden 1990; påpeger, at vedvarende energiformer er afgørende for at opnå 

bæredygtig mobilitet; opfordrer medlemsstaterne til at øge bestræbelserne på at 

indføre bæredygtighedsforanstaltninger i transportsektoren såsom 

efterspørgselsbegrænsning, en omlægning til mere bæredygtige transportformer, 

større effektivitet og elektrificering af transporten; opfordrer Kommissionen til at 

udvikle en ramme til fremme af anvendelsen af køretøjer, der kører på el fra 

vedvarende energikilder, og at forbedre de retlige rammer" 

2. del: "på en måde, der giver gunstige udsigter for biobrændstoffer med høj 

drivhusgaseffektivitet, under hensyntagen til indirekte ændringer i arealanvendelsen 

(ILUC) i perioden efter 2020;" 

 
§ 78 

1. del: "understreger behovet for et modalskift i transportsektoren med henblik på at give 

plads til regulering og politikker for bæredygtig mobilitet, herunder intermodalitet, 

bæredygtige logistiksystemer, mobilitetsstyring og bæredygtige bypolitikker, som 

flytter energiforbruget i transportsektoren over på vedvarende energikilder og/eller 

mindsker det samlede energiforbrug, kombineret med fremme af mere aktive 

rejsemodeller, udvikling og gennemførelse af intelligente byløsninger og støtte til 

miljøvenlig mobilitet og hensigtsmæssig byplanlægning; opfordrer medlemsstaterne 

og EU til at fremme en omlægning af passager- og godstrafikken fra vej- og 

lufttransport til jernbane- og søtransport;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at vurdere potentialet i teknologierne for trolley-

lastbiler;" 

 
PPE: 

§ D 

1. del: "der påpeger, at direktivet om vedvarende energi i overensstemmelse med COP 21-

aftaen fra Paris skal tilpasses, så det gør det muligt at overholde det aftalte mål om at 

holde den globale temperaturstigning inden for 1,5 °C over det førindustrielle 

niveau;" 

2. del: "der henviser til, at en økonomi baseret 100 % på vedvarende energikilder kun kan 

opnås ved at mindske vores energiforbrug, forbedre energieffektiviteten og fremme 

brugen af vedvarende energikilder;" 
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§ 2 

1. del: teksten uden ordene: "men er samtidig foruroliget over det store antal lande 

(Belgien, Frankrig, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Spanien og Det Forenede 

Kongerige), som ifølge Kommissionens skøn i dens 2015-statusrapport om 

vedvarende energi 2014-2020 kan blive nødt til at styrke deres politikker og 

værktøjer for at sikre, at de når deres 2020-mål, ligesom det heller ikke er sikkert, at 

Ungarn og Polen vil nå deres mål;” og ”såsom Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, 

Danmark, Estland, Kroatien, Italien, Letland, Litauen, Østrig, Rumænien, Finland og 

Sverige” og ”altså længe før tid" 

2. del: "men er samtidig foruroliget over det store antal lande (Belgien, Frankrig, 

Luxembourg, Malta, Nederlandene, Spanien og Det Forenede Kongerige), som 

ifølge Kommissionens skøn i dens 2015-statusrapport om vedvarende energi 2014-

2020 kan blive nødt til at styrke deres politikker og værktøjer for at sikre, at de når 

deres 2020-mål, ligesom det heller ikke er sikkert, at Ungarn og Polen vil nå deres 

mål; 

3. del: "såsom Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Kroatien, Italien, 

Letland, Litauen, Østrig, Rumænien, Finland og Sverige” og ”altså længe før tid" 

 
§ 21 

1. del: "understreger, at VE-målene skal fastsættes i overensstemmelse med de klimamål, 

der vedtoges af 195 lande i Paris i december 2015; noterer sig forslaget fra Det 

Europæiske Råd om et minimumsmål på 27 % for vedvarende energi i 2030; 

erindrer om Parlamentets opfordring til fastlæggelse af bindende mål på mindst 30 

% for den vedvarende energis andel af energiforbruget i 2030, som skal 

implementeres ved hjælp af nationale mål for at sikre den nødvendige investortillid 

og retssikkerhed; mener i lyset af den seneste COP21-aftale, at et væsentligt højere 

ambitionsniveau er ønskeligt; insisterer på, at klare og ambitiøse mål i denne 

henseende er et middel til at forbedre den juridiske sikkerhed og give EU en førende 

rolle på globalt plan;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at fremlægge en mere ambitiøs klima- og energipakke 

for 2030, som forhøjer EU's mål for vedvarende energi på mindst 30 %, der skal 

implementeres ved hjælp af individuelle nationale mål;" 

 
§ 33 

1. del: teksten uden ordene: "at knytte betingelser til eksisterende fonde – Horisont 2020, 

struktur- og samhørighedsfondene og Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer – og ved " 

2. del: disse ord 

 
§ 54 

1. del: teksten uden ordene: "som internaliserer sociale og miljømæssige omkostninger" 

2. del: disse ord 

 
§ 55 

1. del: "understreger, at visse forbrugere har ufleksible forbrugsmønstre og kan blive 

negativt påvirket af en øget brug af prisbaserede effektiviseringsmekanismer;" 

2. del: " understreger i den forbindelse betydningen af, at medlemsstaternes 

energieffektivitetspolitikker tager hensyn til særligt udsatte forbrugere;" 

 



P8_PV(2016)06-23(VOT)_DA.doc 18 PE 585.416 

ENF: 

§ 34 

1. del: "mener, at lokale myndigheder, lokalsamfund, husstande og enkeltpersoner bør 

udgøre rygraden i energiomstillingen og bør støttes aktivt for at hjælpe dem med at 

blive energiproducenter og -leverandører på lige fod med andre aktører på 

energimarkedet;" 

2. del: "opfordrer i den forbindelse til en fælles, overordnet definition af begrebet 

"prosument" på EU-plan;" 

 
EFDD: 

§ 58 (ny version, hvor punkt 58 og 59 er lagt sammen) 

1. del: (hele punkt 58:)"hilser Kommissionens meddelelse om en EU-strategi for 

opvarmning og køling velkommen, men fremhæver manglen på fremskridt og de 

lave mål, der er sat for vedvarende energi inden for opvarmning og køling, navnlig i 

bygninger; understreger det store potentiale for fortsatte fremskridt inden for 

anvendelsen af vedvarende energi til opvarmning og køling; bemærker, at sektoren 

for opvarmning og køling tegner sig for halvdelen af EU's endelige energiforbrug og 

derfor spiller en afgørende rolle for opfyldelsen af EU's mål på områderne 

klimaændringer og vedvarende energikilder; anerkender fordelene ved at øge 

anvendelsen af vedvarende energi i opvarmnings- og kølingssektoren; understreger 

den øgede fleksibilitet inden for varmeinfrastruktur og -lagring, som gør det lettere 

at integrere variable vedvarende energikilder i denne sektor ved at lagre energi i 

form af varme, samtidig med at der er udsigt til gode afkast af investeringer og 

muligheder for forbedring af kvaliteten af den lokale beskæftigelse; opfordrer 

Kommissionen til at udfylde de lovgivningsmæssige lakuner i lovpakken om 

vedvarende energi for tiden efter 2020;" 

2. del: (punkt 59 uden den første sætning) "fastholder, at indsatsen i sektoren for 

opvarmning og køling rummer et stort potentiale for at øge energisikkerheden (i 

betragtning af at 61 % af al gas, som importeres til Den Europæiske Union, 

anvendes i bygninger, fortrinsvis til opvarmningsformål), f.eks. gennem udvikling af 

fjernvarme- og fjernkølingsnet, som er en effektiv metode til at indføre bæredygtig 

varme i byerne i stor målestok, eftersom de samtidig kan levere varme fra en række 

kilder og ikke i sig selv er afhængige af én kilde;" 

 
GUE/NGL: 

§ O 

1. del: teksten uden ordene: "central- og østeuropæiske" 

2. del: disse ord 

 
§ 45 

1. del: teksten uden ordene: "såsom vandkraft," 

2. del: disse ord 

 
ECR, PPE: 

§ F 

1. del: teksten uden ordene: "stabil, prismæssigt overkommelig og" og "der tager særligt 

hensyn til de mest udsatte" 

2. del: "stabil, prismæssigt overkommelig og" 

3. del: "der tager særligt hensyn til de mest udsatte" 
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§ 3 

1. del: "beklager, at Kommissionen i sin statusrapport om vedvarende energi ikke afgiver 

henstillinger til specifikke lande om at tilpasse deres politikker og værktøjer for at 

sikre, at de når deres 2020-mål;" 

2. del: "påpeger, at adgangen til kapital er en afgørende faktor, men at 

kapitalomkostningerne inden for EU-28 har udviklet sig vidt forskelligt, således at 

der er opstået en kløft mellem Nord og Vest på den ene side og Øst og Syd på den 

anden; bemærker, at eksistensen af en række forskelligartede politikker for fremme 

af vedvarende energi risikerer at forværre konkurrencegabet mellem EU-landene 

yderligere; påpeger, at der er behov for en EU-finansieringsmekanisme, som kan 

mindske de høje risikorelaterede kapitalomkostninger i forbindelse med projekter 

inden for vedvarende energi;" 

 
§ 24 

1. del: "understreger, at de mål, der allerede er fastsat for 2020, skal være 

minimumsgrundlaget for revisionen af VE-direktivet, således at medlemsstaterne 

ikke kan gå under deres nationale 2020-mål efter 2020; understreger, at opnåelse af 

EU's 2030-mål for vedvarende energi kræver en kollektiv indsats; understreger, at 

medlemsstaterne bør udforme deres nationale planer rettidigt," 

2. del: "og at Kommissionen har behov for en forbedret tilsynskapacitet," 

3. del: "også efter 2020, med tilstrækkelige redskaber til at kunne udføre en effektiv og 

rettidig overvågning og mulighed for at gribe ind over for tiltag, der virker mod 

hensigten;" 

4. del "mener, at en sådan overvågning kun vil være mulig, hvis Kommissionen fastlægger 

nationale benchmarks for medlemsstaterne, der kan benyttes som målestok for deres 

fremskridt inden for vedvarende energi;" 

 
§ 28 

1. del: teksten uden ordene "og samtidig sikre en fuldstændig demokratisk kontrol med 

energipolitikkerne;", "at fastholde det nuværende vellykkede system" og "med 

bindende nationale mål" 

2. del: "og samtidig sikre en fuldstændig demokratisk kontrol med energipolitikkerne;" 

3. del: "at fastholde det nuværende vellykkede system" 

4. del "med bindende nationale mål" 

 
PPE, GUE/NGL: 

§ M 

1. del: teksten uden ordene: "større demokrati på elmarkedet ved" og "på lige fod med de 

øvrige interessenter" 

2. del: "større demokrati på elmarkedet ved" 

3. del: "på lige fod med de øvrige interessenter" 
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Verts/ALE, PPE, EFDD: 

§ 86 

1. del: "understreger, at produktion af biobrændstoffer hverken bør påvirke 

fødevareproduktionen eller bringe fødevaresikkerheden i fare;" 

2. del: "mener imidlertid, at afbalancerede politikker til fremme af øget europæisk udbytte 

af råvareafgrøder som f.eks. hvede, majs, sukkerroe og solsikke kunne omfatte 

bestemmelser om produktion af biobrændstoffer, hvor der tages højde for indirekte 

ændringer i arealanvendelsen (ILUC) på en måde, som kan give Europas 

landbrugere en stabil indtægt, tiltrække investeringer og skabe arbejdspladser i 

landdistrikterne, bidrage til at afhjælpe Europas kroniske mangel på (GMO-frit) 

proteinrigt dyrefoder og gøre Europa mindre afhængigt af import af fossile 

brændstoffer; mener, at hvis der er et for stort udbud af de omhandlede 

landbrugsprodukter på markedet, vil produktionen af biobrændstoffer og bioethanol 

kunne udgøre en midlertidig afsætningsmulighed, der kan opretholde stabile 

købspriser, sikre landbrugernes indkomster i krisesituationer og fungere som en 

markedsstabilitetsmekanisme; understreger behovet for at fremme integration af 

uopdyrket agerjord, der ikke anvendes til at fremstille fødevarer, i produktionen af 

bioenergi med henblik på at opfylde de nationale og europæiske mål for vedvarende 

energi;" uden ordene "som f.eks. hvede, majs, sukkerroe og solsikke" og "og 

bioethanol" 

3. del: "som f.eks. hvede, majs, sukkerroe og solsikke" 

4. del "og bioethanol" 
 

Diverse 

Punkt 58 og 59 var blevet lagt sammen som følger: 

"hilser Kommissionens meddelelse om en EU-strategi for opvarmning og køling velkommen, men 

fremhæver manglen på fremskridt og de lave mål, der er sat for vedvarende energi inden for opvarmning 

og køling, navnlig i bygninger; understreger det store potentiale for fortsatte fremskridt inden for 

anvendelsen af vedvarende energi til opvarmning og køling; bemærker, at sektoren for opvarmning og 

køling tegner sig for halvdelen af EU's endelige energiforbrug og derfor spiller en afgørende rolle for 

opfyldelsen af EU's mål på områderne klimaændringer og vedvarende energikilder; anerkender fordelene 

ved at øge anvendelsen af vedvarende energi i opvarmnings- og kølingssektoren; understreger den øgede 

fleksibilitet inden for varmeinfrastruktur og -lagring, som gør det lettere at integrere variable vedvarende 

energikilder i denne sektor ved at lagre energi i form af varme, samtidig med at der er udsigt til gode 

afkast af investeringer og muligheder for forbedring af kvaliteten af den lokale beskæftigelse; opfordrer 

Kommissionen til at udfylde de lovgivningsmæssige lakuner i lovpakken om vedvarende energi for tiden 

efter 2020; fastholder, at indsatsen i sektoren for opvarmning og køling rummer et stort potentiale for at 

øge energisikkerheden (i betragtning af at 61 % af al gas, som importeres til Den Europæiske Union, 

anvendes i bygninger, fortrinsvis til opvarmningsformål), f.eks. gennem udvikling af fjernvarme- og 

fjernkølingsnet, som er en effektiv metode til at indføre bæredygtig varme i byerne i stor målestok, 

eftersom de samtidig kan levere varme fra en række kilder og ikke i sig selv er afhængige af én kilde;" 
 

 

14. Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet 

Betænkning: Markus Pieper (A8-0199/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 7 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 8 1 PPE AN - 209, 337, 16 

§ originaltekst div   

1/AN + 316, 241, 4 

2/AN + 277, 244, 8 

§ 11 2 PPE AN - 206, 343, 15 

§ originaltekst div   

1/AN + 462, 92, 9 

2/AN + 293, 247, 8 

§ 13 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 14 § originaltekst div   

1/VE + 306, 254, 4 

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 23 § originaltekst AN + 462, 73, 23 

§ 24 § originaltekst AN + 319, 234, 8 

§ 25 § originaltekst AN + 426, 83, 41 

§ 26 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 243, 299, 5 

3 +  

§ 29 § originaltekst vs/VE - 193, 313, 36 

§ 30 § originaltekst vs +  

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 253, 281, 6 

Før § 33, 

underoverskrift 

§ originaltekst vs +  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 281, 249, 5 

3 +  

4 +  

§ 34 § originaltekst vs +  

§ 36 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 37 § originaltekst vs +  

§ 38 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 39 § originaltekst vs +  

§ 43 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 45 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 47 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 50 § originaltekst vs +  

§ 52 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 55 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 307, 191, 7 

§ 56 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

3 +  

4 +  

§ 58 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 59 3 GUE/NGL VE - 246, 261, 6 

§ 62 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 306, 219, 4 

§ 63 § originaltekst AN + 294, 226, 4 

§ 66 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 70 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ F § originaltekst vs/VE + 273, 224, 29 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 253, 193, 46 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 1, 2 

S&D §§ 8, 11, 23, 63 

ENF: §§ 8 (2. del), 11 (2. del), 24, 25 

PPE §§ 8, 11 (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: § 29, underoverskrift før § 33 og § 34 

S&D § 29 

ENF: §§ F, 23, 30 

PPE § 63 

EFDD §§ 37, 38 

GUE/NGL §§ 29, 39, 50, 58 
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Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ 55 

1. del: "kræver, at der sikres plausible besparelses- og effektivitetsberegninger uden 

unødvendigt bureaukrati;" 

2. del: "anser det for muligt, at direktivet om energieffektivitet også kan tjene som 

rammelovgivning herfor, mener, at konkrete foranstaltninger og effektivitetskriterier 

kan integreres i eksisterende direktiver (f.eks. bygningsdirektivet) eller i en samlet 

ordning med mærkningspligt (mærkning med energieffektivitet, miljørigtigt design, 

cirkulær økonomi, CE-mærkning);" 

 
§ 58 

1. del: teksten uden ordene: "såsom industri, som risikerer kulstoflækage, SMV'er og 

husholdninger, der risikerer at blive udsat for energifattigdom" 

2. del: disse ord 

 
ENF: 

§ 2 

1. del: teksten uden ordene: "og med en så hurtig afvikling af anvendelsen af fossile 

brændstoffer som muligt" 

2. del: disse ord 

 
§ 8 

1. del: teksten uden ordene: "et bindende overordnet mål med" og "bindende" 

2. del: disse ord 

 
§ 38 

1. del: "ser frem til den kommende moderniseringsfond, der sigter imod at modernisere 

energisystemer og forbedre energieffektiviteten i EU-medlemsstater med lavere 

indkomster," 

2. del: "og beder Kommissionen fremlægge en ordentlig styringsstruktur, herunder detaljer 

om rollerne for modtagermedlemsstaterne, EIB og andre institutioner;" 

 
§ 52 

1. del: "understreger, at energieffektivitet indgår i EU's centrale mål, og at EU-landene 

derfor bør tilskyndes til at forhindre spild" 

2. del: "forårsaget af forbruget inden for industri-, transport- og byggesektorerne, som er de 

sektorer, der tegner sig for den største andel af forbruget;" 

 
PPE 

§ 14 

1. del: "bemærker, at indfasning og tidlige foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 2, 

ikke længere gælder;" 

2. del: "minder om, at artikel 7 forventes at opfylde mere end halvdelen af det i direktivet 

fastsatte mål på 20 %;" 

 
§ 62 

1. del: teksten uden ordene: "opstille et ambitiøst energisparemål og" 

2. del: disse ord 
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GUE/NGL 

§ 7 

1. del: teksten uden ordene: "bemærker imidlertid, at enhver vurdering af gennemførelsen 

af direktivet om energieffektivitet på dette stadie kun kan give et delvist overblik, 

eftersom det først er trådt i kraft for nylig og i lyset af fristen for gennemførelsen;" 

2. del: disse ord 

 
§ 13 

1. del: teksten "fremhæver, at direktivets fleksibilitet i visse tilfælde har gjort det muligt for 

mange medlemsstater at komme i gang med energieffektivitetsforanstaltninger, og 

mener, at denne fleksibilitet i alternative foranstaltninger er afgørende, hvis 

medlemsstaterne skal kunne gennemføre energieffektivitetsprogrammer og -

projekter fremover;" 

2. del: "kræver, at smuthuller i det eksisterende direktiv, som er skyld i, at direktivet ikke 

har nået sine målsætninger, navnlig i artikel 7, skal fjernes, samtidig med at 

medlemsstaternes tilstrækkelige fleksibilitet til at vælge mellem foranstaltningerne 

bevares; bemærker, at den EPRS-undersøgelse om gennemførelsen af artikel 7(9), 

der er baseret på tal fra medlemsstaterne, konkluderer, at foranstaltninger, der f.eks. 

giver medlemsstaterne mulighed for at indfase målet, for at tage højde for tidlige 

foranstaltninger eller for at udelukke transport- og ETS-sektoren fra beregningen af 

deres mål, i næsten alle tilfælde har ført til et årligt overordnet energibesparelsesmål 

på blot halvdelen (0,75 %); bemærker, at forfatterne har erklæret, at analysen kun 

kan være så god som de leverede data; insisterer på, at de alternative tiltag som 

omhandlet i artikel 7, stk. 9, skal defineres mere præcist og bør være lette at 

kvantificere;" uden ordene: "samtidig med at medlemsstaternes tilstrækkelige 

fleksibilitet til at vælge mellem foranstaltningerne bevares" og "bemærker, at 

forfatterne har erklæret, at analysen kun kan være så god som de leverede data;" 

3. del: "samtidig med at medlemsstaternes tilstrækkelige fleksibilitet til at vælge mellem 

foranstaltningerne bevares" 

4. del "bemærker, at forfatterne har erklæret, at analysen kun kan være så god som de 

leverede data;" 

 
§ 66 

1. del: "opfordrer til en forbedret samordning og udveksling af ideer og bedste praksis 

blandt medlemsstaterne om spareforpligtelser og bygnings- og renoveringsplaner 

(artikel 4, 5, 6 og 7) med det mål, at velafprøvede og nye instrumenter 

(skatteincitamenter, støtteprogrammer, kontraktmodeller og investeringer i socialt 

boligbyggeri) hurtigere bliver anvendt; mener, at artikel 5 bør udvides til at omfatte 

alle offentlige organer, hvor det er muligt; opfordrer til retningslinjer fra 

Kommissionen for fremtidige nationale planer med henblik på at sikre 

gennemsigtighed og sammenlignelighed; glæder sig over den tekniske støtte fra 

Kommissionen til gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet; opfordrer til 

obligatoriske modeller for nationale planer med henblik på at sikre gennemsigtighed 

og sammenlignelighed;" 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at overveje innovative markedsbaserede 

støtteordninger;" 
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§ 70 

1. del: "mener, at en udvidelse af bestemmelsen om, at offentlige bygninger skal være 

forbillede, til også at gælde for alle niveauer af den offentlige forvaltning og ikke 

blot centralregeringen vil bidrage til fuldt ud at udnytte byggesektorens 

omkostningseffektive potentiale, da dette har vist sig at være den sektor, der har det 

højeste potentiale, ikke blot med hensyn til energibesparelser, men også med hensyn 

til at levere andre bredere fordele, herunder øget komfort og velvære; mener i denne 

forbindelse, at medlemsstaterne bør være forpligtet til at fastsætte en intern 

mekanisme for, hvordan opnåelsen af renoveringsmålet på 3 % skal fordeles mellem 

de forskellige niveauer af den offentlige forvaltning," 

2. del: "og at fleksibiliteten til at vælge andre foranstaltninger bør bibeholdes og deres 

virkninger kvantificeres som en alternativ tilgang til stk. 1 og 2;" 

 
ENF, PPE: 

§ 11 

1. del: "beklager det uambitiøse mål (en forbedring af energieffektiviteten med mindst 27 % 

inden 2030), som Det Europæiske Råd vedtog i 2014, og som primært skyldes en 

yderst urealistisk høj diskonteringssats i en tidligere konsekvensvurdering; minder 

om, at diskonteringssatsen (17,5 %) er uforholdsmæssigt høj; opfordrer 

Kommissionen til at gå over til omfattende cost-benefit-analyser, som tager højde for 

de mange fordele ved energieffektivitet, og til en social diskonteringssats i tråd med 

dens egne retningslinjer for bedre regulering; anmoder Kommissionen og 

medlemsstaterne om at revidere energieffektivitetsmålet på 27 % inden 2030 i lyset 

af klimaaftalen fra Paris med henblik på at opfylde målet om at begrænse stigningen 

i den globale opvarmning til et godt stykke under 2° C og om at fortsætte 

bestræbelserne på at begrænse stigningen til 1,5° C i tråd med det af Parlamentet 

vedtagne energieffektivitetsmål;" 

2. del: "anmoder Kommissionen om at fastsætte et bindende energieffektivitetsmål på 40 % 

for 2030, som vil afspejle niveauet for potentialet i omkostningseffektiv 

energieffektivitet;" 

 
S&D, GUE/NGL: 

§ 26 

1. del: teksten uden ordene: ", kraftvarmeproduktion" og "bemærker, at den offentlige 

efterspørgsel og markedet er afgørende drivkræfter for disse projekter;" 

2. del: ", kraftvarmeproduktion" 

3. del: "bemærker, at den offentlige efterspørgsel og markedet er afgørende drivkræfter for 

disse projekter;" 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 31 

1. del: teksten uden ordene: "opfordrer til, at direktivet skal fokusere på 

energieffektivitetsovervejelser;" 

2. del: disse ord 
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Verts/ALE, S&D, ENF, EFDD, GUE/NGL: 

§ 33 

1. del: teksten "bemærker, at indberetningsforpligtelser på energiområdet som led i en 

ramme er væsentlige for at kunne vurdere fremskridt med og gennemførelsen af den 

eksisterende energieffektivitetslovgivning; beklager imidlertid, at virksomheder, 

energiproducenter, forbrugere og offentlige myndigheder pålægges 

uforholdsmæssige indberetningsforpligtelser på energiområdet, der også skyldes 

overregulering fra medlemsstaternes side, og som begrænser potentialet for vækst og 

innovation; understreger, at indberetningsforpligtelserne i størst mulig udstrækning 

bør forenkles for at reducere de administrative byrder og omkostninger; kritiserer, at 

dataene fra indberetning ofte ikke kan sammenlignes på tværs af EU på grund af 

forskellige nationale opdelinger, metoder og standarder; opfordrer Kommissionen til, 

bl.a. gennem digitale løsninger, at reducere den administrative byrde i forbindelse 

med indberetningsforpligtelser og til at indføre yderligere vejledning om 

datasammenlignelighed for bedre dataevaluering; opfordrer til, at prognoserne for 

energiefterspørgsel tilpasses i overensstemmelse med det omkostningseffektive 

besparelsespotentiale inden for nøglesektorer, og mener, at begrænsning af 

bureaukrati vil fremskynde gennemførelsen af energieffektivitetsforanstaltninger; 

bemærker, at anvendelsen af princippet om "energieffektivitet først" kræver, at man 

reviderer energiplanlægningen og -rapporteringen og forbedrer den politiske 

sammenhæng for at sikre, at de gensidigt forstærker hinanden," uden ordene: 

"beklager imidlertid, at virksomheder, energiproducenter, forbrugere og offentlige 

myndigheder pålægges uforholdsmæssige indberetningsforpligtelser på 

energiområdet, der også skyldes overregulering fra medlemsstaternes side, og som 

begrænser potentialet for vækst og innovation;" 

2. del: "beklager imidlertid, at virksomheder, energiproducenter, forbrugere og offentlige 

myndigheder pålægges uforholdsmæssige indberetningsforpligtelser på 

energiområdet, der også skyldes overregulering fra medlemsstaternes side, og som 

begrænser potentialet for vækst og innovation;" 

3. del: "idet man anerkender, at energibesparelser er Europas første og mest sikre 

energikilde;" 

4. del "bemærker, at energieffektivitet kan være den bedste investering i en energi-"kilde", 

der fører til mere overkommelige energipriser, mindsker behovet for supplerende og 

dyr infrastruktur på udbudssiden og bidrager til at afhjælpe klimaændringer;" 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 36 

1. del: "påpeger, at ikke alle risici forbundet med investeringer i energibesparelser kan 

håndteres af emissionshandelssystemet (ETS), eftersom det udelukkende dækker 45 

% af EU's drivhusgasemissioner; påpeger, at direktivet om energieffektivitet er 

kædet sammen med anden energirelateret EU-lovgivning og har en vis indvirkning 

på CO2-fodaftrykket og ETS (certifikatpriser); opfordrer Kommissionen til at 

vurdere det indbyrdes forhold og sikre komplementaritet;" 

2. del: "konstaterer, at de deraf følgende ETS-kvotepriser er en blandt mange faktorer, der 

mindsker industriens incitament til at investere i energibesparelser;" 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 43 

1. del: teksten uden ordene: "hvilket som et fast element i regningen kan gøre det vanskeligt 

for forbrugerne at mærke fordelene fra energibesparelser og bidrager til 

energifattigdom" og "understreger, at de høje energipriser i EU medfører en forskel i 

energipriserne mellem EU's medlemsstater og vores vigtigste konkurrenter i store 

dele af verden, hvilket hæmmer europæiske energiintensive industriers 

konkurrenceevne;" 

2. del: "hvilket som et fast element i regningen kan gøre det vanskeligt for forbrugerne at 

mærke fordelene fra energibesparelser og bidrager til energifattigdom" 

3. del: "understreger, at de høje energipriser i EU medfører en forskel i energipriserne 

mellem EU's medlemsstater og vores vigtigste konkurrenter i store dele af verden," 

4. del " hvilket hæmmer europæiske energiintensive industriers konkurrenceevne;" 

 
Verts/ALE, EFDD, ENF: 

§ 45 

1. del: teksten uden ordene: "at spareforpligtelser bør være forenelige med udviklingen af 

bæredygtige vedvarende energikilder og" og "kulstoffattigt" 

2. del: "at spareforpligtelser bør være forenelige med udviklingen af bæredygtige 

vedvarende energikilder og" 

3. del: "kulstoffattigt" 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 47 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at fastholde princippet om "bedre regulering", til at 

overveje bedre metoder til koordinering af EU's regler for energi og klimaændringer 

med henblik på at forbedre lovgivningsmæssig effektivitet og til at foreslå 

foranstaltninger til at forbedre den nuværende lovgivning;" og "desuden" 

2. del: "opfordrer" og "Kommissionen til at styrke metoderne til en omfattende og 

langsigtet vurdering af energieffektivitetsinitiativer, herunder alle væsentlige 

eksterne virkninger; opfordrer til et samfundsmæssigt perspektiv i forbindelse med 

modelleringen og vurderingen af de samlede omkostninger og fordele ved 

forskellige ambitionsniveauer vedrørende energieffektivitet" 

3. del: "og til, at energieffektivitet behandles som en uafhængig energikilde;" 

 
§ 56 

1. del: teksten "mener, at EU's klimabeskyttelses- og energieffektivitetsmål skal være 

gensidigt forstærkende, og at bindende krav om energieffektivitet er vigtige for at 

opnå et maksimalt ambitionsniveau og en maksimal indsats i medlemsstaterne" uden 

ordet: "bindende" 

2. del: "bindende" 

3. del: teksten "samtidig med at det ligeledes er nødvendigt at sikre tilstrækkelig 

fleksibilitet til at skræddersy mikset af værktøjer og instrumenter på nationalt plan;" 

uden ordet: "ligeledes" 

4. del "ligeledes" 

 


