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Ændringsforslag 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer medlemsstaterne til at 
tilpasse infrastrukturnettene til det 
energimix, der kræves for at nå de mål, 
EU har sat for vedvarende energi, 
nedbringelse af drivhusgasemissionerne og 
energieffektivitet; opfordrer desuden 
medlemsstaterne til at fuldføre 
moderniseringen af EU's 
energiinfrastruktur ved at etablere 
forsyningskorridorer over hele EU, lave 
netværk om til intelligente net og sørge for 
sikre gasforsyninger ved at udvide 
gasnettet for derigennem at reducere 
drivhusgasemissionerne;

1. understreger det presserende behov for 
at opgradere og modernisere EU' 
energiinfrastruktur for at nå de mål, EU 
har sat for vedvarende energi, nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne og 
energieffektivitet; opfordrer til at udvikle
intelligente net og supernet, etablere 
sammenkoblinger og udvide gasnettet for 
derigennem at reducere 
drivhusgasemissionerne og fremhæver 
betydningen af forsyningssikkerhed;

Or. en

Ændringsforslag 2
Daciana Octavia Sârbu

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer medlemsstaterne til at tilpasse 
infrastrukturnettene til det energimix, der 
kræves for at nå de mål, EU har sat for
vedvarende energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne og 
energieffektivitet; opfordrer desuden 
medlemsstaterne til at fuldføre 
moderniseringen af EU's 
energiinfrastruktur ved at etablere 
forsyningskorridorer over hele EU, lave 
netværk om til intelligente net og sørge for 

1. opfordrer medlemsstaterne til at tilpasse 
infrastrukturnettene til det energimix, der 
kræves for at nå Europa 2020-målene, og 
satse på at integrere en stadig større andel 
af vedvarende energikilder i 
energisammensætningen efter 2020;
opfordrer desuden medlemsstaterne til at 
fuldføre moderniseringen af EU's 
energiinfrastruktur ved at etablere 
forsyningskorridorer over hele EU, lave 
netværk om til intelligente net og sørge for 
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sikre gasforsyninger ved at udvide 
gasnettet for derigennem at reducere 
drivhusgasemissionerne;

sikre gasforsyninger ved at udvide 
gasnettet for derigennem at reducere 
drivhusgasemissionerne;

Or. en

Ændringsforslag 3
Theodoros Skylakakis

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer medlemsstaterne til at tilpasse 
infrastrukturnettene til det energimix, der 
kræves for at nå de mål, EU har sat for 
vedvarende energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne og 
energieffektivitet; opfordrer desuden 
medlemsstaterne til at fuldføre 
moderniseringen af EU's 
energiinfrastruktur ved at etablere 
forsyningskorridorer over hele EU, lave 
netværk om til intelligente net og sørge for 
sikre gasforsyninger ved at udvide 
gasnettet for derigennem at reducere 
drivhusgasemissionerne;

1. opfordrer medlemsstaterne til at tilpasse 
infrastrukturnettene til det energimix, der 
kræves for at nå de mål, EU har sat for 
vedvarende energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne og 
energieffektivitet; opfordrer desuden 
medlemsstaterne til at fuldføre 
moderniseringen af EU's 
energiinfrastruktur ved at etablere 
forsyningskorridorer over hele EU, uden at 
udelade noget større geografisk 
europæisk område af betydning, lave 
netværk om til intelligente net og sørge for 
sikre gasforsyninger ved at udvide 
gasnettet for derigennem at reducere 
drivhusgasemissionerne;

Or. en

Ændringsforslag 4
Bas Eickhout

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. minder om G20-aftalen i Pittsburgh i 
2009 om udfasning af støtte til fossile 
brændstoffer; mener, at offentlig støtte til 
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fossil brændstofinfrastruktur også må 
udfases hen ad vejen, og foreslår, at 
projekter af betydelig europæisk interesse, 
som bidrager til opfyldelsen af europæiske 
klimamål og målsætninger vedrørende 
vedvarende energikilder, gives prioritet i 
forhold til EU-støttede 
finansieringsinstrumenter;

Or. en

Ændringsforslag 5
Kriton Arsenis

Udkast til udtalelse
Punkt -1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

-1. understreger, at planlægningen af 
energiinfrastrukturprojekter fuldt ud bør 
overholde forsigtighedsprincippet; 
handlingsplaner bør underkastes en 
grundig miljøkonsekvensvurdering fra 
sag til sag, der tager hensyn til lokale og 
regionale miljøforhold;

Or. en

Ændringsforslag 6
Jolanta Emilia Hibner

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger behovet for at foretage 
omfattende investeringer i 
energiinfrastrukturen for at nå målet om 
en lavemissionsøkonomi inden 2050; 
påpeger, at hvis disse investeringer ikke 
gennemføres, vil omkostningerne blive 
meget højere i form af miljøforringelse, 

udgår
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stigende energipriser, øget 
energiusikkerhed og -afhængighed samt 
lavere beskæftigelse og mindre velfærd; 
henviser til, at disse investeringer kunne 
komme fra både private og offentlige 
kilder, og at indtægterne fra en global 
afgift på finansielle transaktioner, en 
miljø- eller CO2-afgift og 
bortauktionering af kvoter fra den 
reviderede emissionshandelsordning 
kunne anvendes til at udfylde huller i 
finansieringen og fremme investeringer, 
f.eks. med henblik på at tilpasse vore 
energinet, så de kan anvendes til 
vedvarende energikilder;

Or. pl

Ændringsforslag 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger behovet for at foretage 
omfattende investeringer i 
energiinfrastrukturen for at nå målet om en 
lavemissionsøkonomi inden 2050; påpeger, 
at hvis disse investeringer ikke 
gennemføres, vil omkostningerne blive 
meget højere i form af miljøforringelse, 
stigende energipriser, øget 
energiusikkerhed og -afhængighed samt 
lavere beskæftigelse og mindre velfærd;
henviser til, at disse investeringer kunne 
komme fra både private og offentlige 
kilder, og at indtægterne fra en global 
afgift på finansielle transaktioner, en miljø-
eller CO2-afgift og bortauktionering af 
kvoter fra den reviderede 
emissionshandelsordning kunne anvendes 
til at udfylde huller i finansieringen og 
fremme investeringer, f.eks. med henblik 
på at tilpasse vore energinet, så de kan 

2. understreger behovet for at foretage 
omfattende investeringer i 
energiinfrastrukturen for at nå målet om en 
lavemissionsøkonomi inden 2050; påpeger, 
at hvis disse investeringer ikke 
gennemføres, vil omkostningerne blive 
meget højere i form af miljøforringelse, 
stigende energipriser, øget 
energiusikkerhed og -afhængighed samt 
lavere beskæftigelse og mindre velfærd;
mener, at de nødvendige investeringer 
kan skaffes gennem udvikling af 
innovative finansieringsinstrumenter; 
henviser til, at disse investeringer kunne 
komme fra både private og offentlige 
kilder, og at indtægterne fra en global 
afgift på finansielle transaktioner, en miljø-
eller CO2-afgift og bortauktionering af 
kvoter fra den reviderede 
emissionshandelsordning kunne anvendes 
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anvendes til vedvarende energikilder; til at udfylde huller i finansieringen og 
fremme investeringer, f.eks. med henblik 
på at tilpasse vore energinet, så de kan 
anvendes til vedvarende energikilder;

Or. en

Ændringsforslag 8
Vittorio Prodi

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger behovet for at foretage 
omfattende investeringer i 
energiinfrastrukturen for at nå målet om en 
lavemissionsøkonomi inden 2050; påpeger, 
at hvis disse investeringer ikke 
gennemføres, vil omkostningerne blive 
meget højere i form af miljøforringelse, 
stigende energipriser, øget 
energiusikkerhed og -afhængighed samt 
lavere beskæftigelse og mindre velfærd;
henviser til, at disse investeringer kunne 
komme fra både private og offentlige 
kilder, og at indtægterne fra en global 
afgift på finansielle transaktioner, en miljø-
eller CO2-afgift og bortauktionering af 
kvoter fra den reviderede 
emissionshandelsordning kunne anvendes 
til at udfylde huller i finansieringen og 
fremme investeringer, f.eks. med henblik 
på at tilpasse vore energinet, så de kan 
anvendes til vedvarende energikilder;

2. understreger behovet for at foretage 
omfattende investeringer i 
energiinfrastrukturen for at nå målet om en 
lavemissionsøkonomi inden 2050 som del 
af en nødvendig plan for tilpasning til 
klimaændringerne, baseret på 
jordbeskyttelse; påpeger, at hvis disse 
investeringer ikke gennemføres, vil 
omkostningerne blive meget højere i form 
af miljøforringelse, stigende energipriser, 
øget energiusikkerhed og -afhængighed 
samt lavere beskæftigelse og mindre 
velfærd; henviser til, at disse investeringer 
kunne komme fra både private og 
offentlige kilder, og at indtægterne fra en 
global afgift på finansielle transaktioner,
euroobligationer, projektobligationer, en 
miljø- eller CO2-afgift og bortauktionering 
af kvoter fra den reviderede 
emissionshandelsordning kunne anvendes 
til at udfylde huller i finansieringen og 
fremme investeringer, f.eks. med henblik 
på at tilpasse vore energinet, så de kan 
anvendes til vedvarende energikilder;

Or. en

Ændringsforslag 9
Sabine Wils
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Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger behovet for at foretage 
omfattende investeringer i 
energiinfrastrukturen for at nå målet om en 
lavemissionsøkonomi inden 2050; påpeger, 
at hvis disse investeringer ikke 
gennemføres, vil omkostningerne blive 
meget højere i form af miljøforringelse, 
stigende energipriser, øget 
energiusikkerhed og -afhængighed samt 
lavere beskæftigelse og mindre velfærd;
henviser til, at disse investeringer kunne
komme fra både private og offentlige 
kilder, og at indtægterne fra en global 
afgift på finansielle transaktioner, en miljø-
eller CO2-afgift og bortauktionering af 
kvoter fra den reviderede 
emissionshandelsordning kunne anvendes 
til at udfylde huller i finansieringen og 
fremme investeringer, f.eks. med henblik 
på at tilpasse vore energinet, så de kan 
anvendes til vedvarende energikilder;

2. understreger behovet for at foretage 
omfattende investeringer i 
energiinfrastrukturen for at nå målet om en 
lavemissionsøkonomi inden 2050; påpeger, 
at hvis disse investeringer ikke 
gennemføres, vil omkostningerne blive 
meget højere i form af miljøforringelse, 
stigende energipriser, øget 
energiusikkerhed og -afhængighed samt 
lavere beskæftigelse og mindre velfærd;
henviser til, at disse investeringer burde
komme fra offentlige kilder, og at 
indtægterne fra en global afgift på 
finansielle transaktioner, en kombineret 
primærenergi-/CO2-afgift på 
energileverancer, herunder atomenergi og 
bortauktionering af kvoter fra den 
reviderede emissionshandelsordning kunne 
anvendes til at udfylde huller i 
finansieringen og fremme investeringer, 
f.eks. med henblik på at tilpasse vore 
energinet, så de kan anvendes til 
vedvarende energikilder;

Or. de

Ændringsforslag 10
Kriton Arsenis

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger behovet for at foretage 
omfattende investeringer i 
energiinfrastrukturen for at nå målet om en 
lavemissionsøkonomi inden 2050; påpeger, 
at hvis disse investeringer ikke 
gennemføres, vil omkostningerne blive 
meget højere i form af miljøforringelse, 

2. understreger behovet for at foretage 
omfattende investeringer i 
energiinfrastrukturen for at nå målet om en 
lavemissionsøkonomi inden 2050; påpeger, 
at hvis disse investeringer ikke 
gennemføres, vil omkostningerne blive 
meget højere i form af miljøforringelse, 
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stigende energipriser, øget 
energiusikkerhed og -afhængighed samt 
lavere beskæftigelse og mindre velfærd;
henviser til, at disse investeringer kunne 
komme fra både private og offentlige 
kilder, og at indtægterne fra en global 
afgift på finansielle transaktioner, en miljø-
eller CO2-afgift og bortauktionering af 
kvoter fra den reviderede 
emissionshandelsordning kunne anvendes 
til at udfylde huller i finansieringen og 
fremme investeringer, f.eks. med henblik 
på at tilpasse vore energinet, så de kan 
anvendes til vedvarende energikilder;

stigende energipriser, tab af 
konkurrenceevne, øget energiusikkerhed 
og -afhængighed samt lavere beskæftigelse 
og mindre velfærd; henviser til, at disse 
investeringer kunne komme fra både 
private og offentlige kilder, og at 
indtægterne fra en global afgift på 
finansielle transaktioner, en miljø- eller 
CO2-afgift og bortauktionering af kvoter 
fra den reviderede 
emissionshandelsordning kunne anvendes 
til at udfylde huller i finansieringen og 
fremme investeringer, f.eks. med henblik 
på at tilpasse vore energinet, så de kan 
anvendes til vedvarende energikilder;

Or. en

Ændringsforslag 11
Daciana Octavia Sârbu

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger behovet for at foretage 
omfattende investeringer i 
energiinfrastrukturen for at nå målet om en 
lavemissionsøkonomi inden 2050; påpeger, 
at hvis disse investeringer ikke 
gennemføres, vil omkostningerne blive 
meget højere i form af miljøforringelse, 
stigende energipriser, øget 
energiusikkerhed og -afhængighed samt 
lavere beskæftigelse og mindre velfærd;
henviser til, at disse investeringer kunne 
komme fra både private og offentlige 
kilder, og at indtægterne fra en global 
afgift på finansielle transaktioner, en miljø-
eller CO2-afgift og bortauktionering af 
kvoter fra den reviderede 
emissionshandelsordning kunne anvendes 
til at udfylde huller i finansieringen og 
fremme investeringer, f.eks. med henblik 
på at tilpasse vore energinet, så de kan 

2. understreger behovet for at foretage 
omfattende investeringer i 
energiinfrastrukturen for at nå målet om en 
lavemissionsøkonomi inden 2050; påpeger, 
at hvis disse investeringer ikke 
gennemføres, vil omkostningerne blive 
meget højere i form af miljøforringelse, 
stigende energipriser, øget 
energiusikkerhed og -afhængighed samt 
lavere beskæftigelse og mindre velfærd;
henviser til, at disse investeringer kunne 
komme fra både private og offentlige 
kilder, og at indtægterne fra en global 
afgift på finansielle transaktioner, en miljø-
eller CO2-afgift og bortauktionering af 
kvoter fra den reviderede 
emissionshandelsordning kunne anvendes 
til at udfylde huller i finansieringen og 
fremme investeringer, f.eks. med henblik 
på at tilpasse vore energinet, så de kan 
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anvendes til vedvarende energikilder; anvendes til vedvarende energikilder;
glæder sig over Kommissionens 
projektobligationsinitiativ, som skal 
tilvejebringe midler til storstilede 
infrastrukturprojekter, og mener, at disse 
midler skal bruges til at lette indførelsen 
af intelligente net;

Or. en

Ændringsforslag 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at EU-støtte til 
energiinfrastruktur kun bør benyttes, hvis 
markedet ikke er i stand til at generere de 
nødvendige investeringer, da disse tilskud 
kan hæmme eventuelle innovative 
markedsløsninger;

Or. en

Ændringsforslag 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. understreger, at udfasningen af 
miljøskadelige tilskud på energiområdet, 
både på nationalt og på EU-plan, er et 
centralt mål for Europa 2020-strategien, 
da de skader EU's mål på området for 
klimaændringer, biodiversitet, 
energieffektivitet og andre centrale 
politiske områder;
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Or. en

Ændringsforslag 14
Peter Liese

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. bemærker, at udgifterne til de 
nødvendige investeringer bliver lavere, 
hvis energieffektivitet og styring af 
efterspørgslen gøres til en integreret del af 
den europæiske strategi, og gentager 
derfor sin opfordring til indførelse af et 
bindende mål for energieffektiviteten på 
20 % for 2020 og for ambitiøse 
langsigtede mål for 2030 og 2050; 
fastholder, at styring af efterspørgslen, 
dvs. regulering af den energi, apparater 
og forbrugere bruger, f.eks. gennem 
differentierede energipriser, som ikke er 
bundet til specifikke timer eller minutter, 
skal være en integreret del af den 
europæiske energipolitik;

Or. de

Ændringsforslag 15
Bas Eickhout

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. opfordrer Kommissionen til at 
undersøge infrastrukturbehovene frem 
mod 2050, baseret på 100 % vedvarende 
energiscenarier og under hensyntagen til 
ambitiøse energibesparende politikker;

Or. en
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Ændringsforslag 16
Vittorio Prodi

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. påpeger, at betydelige risici er forbundet 
med energiinfrastrukturen, både 
operationelle (f.eks. overbelastning, 
forsyningskontinuitet), naturlige (f.eks. 
jordskælv og oversvømmelser) og 
menneskeskabte/politiske (f.eks. sikkerhed 
og terrorisme); opfordrer derfor til, at 
afgørelser om udvikling af intelligente net
træffes under hensyntagen til de dermed 
forbundne fordele og omkostninger, jf.
direktiv 2008/114/EF om kritisk 
infrastruktur; foreslår, at medlemsstaterne 
kortlægger risiciene som et redskab for 
beslutningstagningen og for overvågningen 
af resultaterne af etableringen af 
intelligente net for at forbedre 
mulighederne for at sammenkoble nettene;

3. påpeger, at betydelige risici er forbundet 
med energiinfrastrukturen, både 
operationelle (f.eks. overbelastning, 
forsyningskontinuitet), naturlige (f.eks. 
jordskælv og oversvømmelser) og 
menneskeskabte/politiske (f.eks. sikkerhed 
og terrorisme); opfordrer derfor til, at 
afgørelser om udvikling af intelligente net
gennemføres i overensstemmelse med
direktiv 2008/114/EF om kritisk 
infrastruktur; foreslår, at medlemsstaterne 
kortlægger risiciene som et redskab for 
beslutningstagningen og for overvågningen 
af resultaterne af etableringen af 
intelligente net for at forbedre 
mulighederne for at sammenkoble nettene;

Or. en

Ændringsforslag 17
Kriton Arsenis

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. påpeger, at betydelige risici er forbundet 
med energiinfrastrukturen, både 
operationelle (f.eks. overbelastning, 
forsyningskontinuitet), naturlige (f.eks. 
jordskælv og oversvømmelser) og 
menneskeskabte/politiske (f.eks. sikkerhed 
og terrorisme); opfordrer derfor til, at 
afgørelser om udvikling af intelligente net 

3. påpeger, at betydelige risici er forbundet 
med energiinfrastrukturen, både 
operationelle (f.eks. overbelastning, 
forsyningskontinuitet), naturlige (f.eks. 
jordskælv og oversvømmelser), 
miljømæssige (f.eks. forurening, tab af 
levesteder og biodiversitet) og 
menneskeskabte/politiske (f.eks. sikkerhed 
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træffes under hensyntagen til de dermed 
forbundne fordele og omkostninger, jf. 
direktiv 2008/114/EF om kritisk 
infrastruktur; foreslår, at medlemsstaterne 
kortlægger risiciene som et redskab for 
beslutningstagningen og for overvågningen 
af resultaterne af etableringen af 
intelligente net for at forbedre 
mulighederne for at sammenkoble nettene;

og terrorisme); opfordrer derfor til, at 
afgørelser om udvikling af intelligente net 
træffes under hensyntagen til de dermed 
forbundne fordele og omkostninger, jf. 
direktiv 2008/114/EF om kritisk
infrastruktur; foreslår, at medlemsstaterne 
kortlægger risiciene som et redskab for 
beslutningstagningen og for overvågningen 
af resultaterne af etableringen af 
intelligente net for at forbedre 
mulighederne for at sammenkoble nettene;

Or. en

Ændringsforslag 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. bemærker, at der, inden der foretages 
investeringer i energiinfrastruktur, bør 
foretages en analyse af, hvilke 
investeringer der er ønskværdige, og hvor 
der er behov for koordinering mellem 
medlemsstaterne; mener, at disse analyser 
bør tage hensyn til fordelene ved en 
bæredygtig energiproduktion;

Or. en

Ændringsforslag 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. bemærker, at forskelle mellem 
nationale regler kan danne hindringer for 
effektive investeringer; anmoder 
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Kommissionen om at undersøge disse 
hindringer og komme med mulige 
løsninger;

Or. en

Ændringsforslag 20
Kriton Arsenis

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. bemærker, at opførelse, drift og 
nedlukning af 
energiinfrastrukturprojekter ikke blot 
medfører kapital- og driftsudgifter, men 
også betydelige miljømæssige 
omkostninger; understreger vigtigheden 
af at indregne disse miljømæssige 
omkostninger i cost-benefit-analysen 
baseret på livscyklus-
omkostningsberegning;

Or. en

Ændringsforslag 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer til indførelse af de højest 
mulige sikkerheds- og miljøstandarder i 
samtlige energiinfrastrukturer, bl.a. via 
samarbejdsprogrammer mellem 
medlemsstaterne, således at man kan 
mindske befolkningens skepsis og bidrage 
til en større accept i befolkningen;
henstiller til medlemsstaterne at give 
borgerne, civilsamfundet, de økonomiske 

4. opfordrer til indførelse af de højest 
mulige sikkerheds- og miljøstandarder i 
samtlige energiinfrastrukturer, bl.a. via 
samarbejdsprogrammer mellem 
medlemsstaterne, således at man kan 
mindske befolkningens skepsis og bidrage 
til en større accept i befolkningen;
henstiller til medlemsstaterne at give 
borgerne, civilsamfundet, de økonomiske 
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aktører og arbejdsmarkedets parter 
fyldestgørende oplysninger om integrerede 
og pålidelige energinetværk, 
forsyningssikkerhed og integration af 
vedvarende energikilder, således at 
forbrugerne kan få gavn af nye teknologier 
og intelligent energiudnyttelse for at 
forbedre energieffektiviteten;

aktører og arbejdsmarkedets parter 
fyldestgørende oplysninger om
nødvendigheden af at opgradere og 
modernisere energiinfrastrukturen for at 
forøge energinetværkernes pålidelighed,
forbedre forsyningssikkerhed og 
integration af vedvarende energikilder, 
således at forbrugerne kan få gavn af nye 
teknologier og intelligent energiudnyttelse 
for at forbedre energieffektiviteten;

Or. en

Ændringsforslag 22
Jolanta Emilia Hibner

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer til indførelse af de højest 
mulige sikkerheds- og miljøstandarder i
samtlige energiinfrastrukturer, bl.a. via 
samarbejdsprogrammer mellem 
medlemsstaterne, således at man kan 
mindske befolkningens skepsis og bidrage 
til en større accept i befolkningen;
henstiller til medlemsstaterne at give 
borgerne, civilsamfundet, de økonomiske 
aktører og arbejdsmarkedets parter 
fyldestgørende oplysninger om integrerede 
og pålidelige energinetværk, 
forsyningssikkerhed og integration af 
vedvarende energikilder, således at 
forbrugerne kan få gavn af nye teknologier 
og intelligent energiudnyttelse for at 
forbedre energieffektiviteten;

4. opfordrer til indførelse af fornuftige 
miljøstandarder baserede på forskning og 
dokumentation for samtlige 
energiinfrastrukturer, bl.a. via 
samarbejdsprogrammer mellem 
medlemsstaterne, således at man kan 
mindske befolkningens skepsis og bidrage 
til en større accept i befolkningen;
henstiller til medlemsstaterne at give 
borgerne, civilsamfundet, de økonomiske 
aktører og arbejdsmarkedets parter 
fyldestgørende oplysninger om integrerede 
og pålidelige energinetværk, 
forsyningssikkerhed og integration af 
vedvarende energikilder, således at 
forbrugerne kan få gavn af nye teknologier 
og intelligent energiudnyttelse for at 
forbedre energieffektiviteten;

Or. pl

Ændringsforslag 23
Gerben-Jan Gerbrandy
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Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. mener, at der er behov for en EU-
strategi til forbedring af Europas 
energiinfrastruktur, da en enkelt 
medlemsstat ikke kan opnå dette på egen 
hånd; konstaterer, at de miljømæssige 
fordele ikke nødvendigvis viser sig i de 
lande, der foretager de nødvendige 
investeringer; understreger desuden 
nødvendigheden af at tænke på 
langsigtede mål, da energiinfrastruktur, 
der projekteres i dag skal kunne holde i 
adskillige årtier;

Or. en

Ændringsforslag 24
Sabine Wils

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
modernisere deres nationale energinet og 
sammenkoble dem med et superintelligent 
europæisk net og samtidig sikre betydelig 
energioplagringskapacitet i EU samt stabile 
og sikre energiforsyninger til en 
overkommelig pris; fremhæver desuden 
behovet for at tilpasse samtlige net på en 
måde, som sikrer uhindret levering af 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
samt for at modernisere nettene for at 
undgå energispild; understreger endvidere, 
at det er nødvendigt at iværksætte 
yderligere foranstaltninger for at koble 
isolerede områder (f.eks. øer og 
yderområder) til det europæiske elnet;

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
modernisere deres nationale energinet og 
sammenkoble dem med et superintelligent 
europæisk net og samtidig sikre betydelig 
energioplagringskapacitet i EU samt stabile 
og sikre energiforsyninger til en 
overkommelig pris; fremhæver desuden 
behovet for at tilpasse samtlige net på en 
måde, som sikrer uhindret levering af 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
fuld udnyttelse af potentialet for 
miljømæssig optimering ved trækning af 
elledninger, samt behovet for at 
modernisere nettene for at undgå 
energispild; understreger endvidere, at det 
er nødvendigt at iværksætte yderligere 
foranstaltninger for at koble isolerede 
områder (f.eks. øer og yderområder) til det 
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europæiske elnet;

Or. de

Ændringsforslag 25
Theodoros Skylakakis

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
modernisere deres nationale energinet og 
sammenkoble dem med et superintelligent 
europæisk net og samtidig sikre betydelig 
energioplagringskapacitet i EU samt stabile 
og sikre energiforsyninger til en 
overkommelig pris; fremhæver desuden 
behovet for at tilpasse samtlige net på en 
måde, som sikrer uhindret levering af 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
samt for at modernisere nettene for at 
undgå energispild; understreger endvidere, 
at det er nødvendigt at iværksætte 
yderligere foranstaltninger for at koble 
isolerede områder (f.eks. øer og 
yderområder) til det europæiske elnet;

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
modernisere deres nationale energinet og 
sammenkoble dem med et superintelligent 
europæisk net og samtidig sikre betydelig 
energioplagringskapacitet i EU (herunder 
multifunktionelle gas-/brintanlæg, store 
og små vandkraftværker, højtemperatur-
solteknologier og andre teknologier) samt 
stabile og sikre energiforsyninger til en 
overkommelig pris; fremhæver desuden 
behovet for at tilpasse samtlige net på en 
måde, som sikrer uhindret levering af 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
samt for at modernisere nettene for at 
undgå energispild; understreger endvidere, 
at det er nødvendigt at iværksætte 
yderligere foranstaltninger for at koble
hovedsageligt isolerede områder (f.eks. øer
og yderområder) til det europæiske elnet;

Or. en

Ændringsforslag 26
Jolanta Emilia Hibner

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
modernisere deres nationale energinet og 

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
modernisere deres nationale energinet og 



PE464.732v02-00 18/23 AM\866178DA.doc

DA

sammenkoble dem med et superintelligent 
europæisk net og samtidig sikre betydelig 
energioplagringskapacitet i EU samt stabile 
og sikre energiforsyninger til en 
overkommelig pris; fremhæver desuden 
behovet for at tilpasse samtlige net på en 
måde, som sikrer uhindret levering af 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
samt for at modernisere nettene for at 
undgå energispild; understreger endvidere, 
at det er nødvendigt at iværksætte 
yderligere foranstaltninger for at koble 
isolerede områder (f.eks. øer og 
yderområder) til det europæiske elnet;

sammenkoble dem med et superintelligent 
europæisk net og samtidig sikre betydelig 
energioplagringskapacitet i EU samt stabile 
og sikre energiforsyninger til en 
overkommelig pris; fremhæver desuden 
behovet for at tilpasse net på en måde, som 
sikrer levering af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, samt for at 
modernisere nettene for at undgå 
energispild; understreger endvidere, at det 
er nødvendigt at iværksætte yderligere 
foranstaltninger for at koble isolerede 
områder (f.eks. øer og yderområder) til det 
europæiske elnet;

Or. pl

Ændringsforslag 27
Bas Eickhout

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at udvikling af el-
infrastruktur mellem EU og tredjelande 
kan skabe risiko for kulstofudslip eller 
forøge en sådan risiko, hvis den allerede 
er til stede; opfordrer Kommissionen til at 
overvåge import af elektricitet og være 
parat til at indføre foranstaltninger til at 
kræve, at importører returnerer ETS-
kvoter, hvis den opdager illoyal 
konkurrence på det indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 28
Theodoros Skylakakis

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer Kommissionen til under 
udviklingen af energiinfrastrukturplaner 
at tage hensyn til den potentielle fare for 
kulstofudslip, især i lande med vidtstrakte 
grænser og geografisk nærhed med ikke-
EU-lande;

Or. en

Ændringsforslag 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. bemærker betydningen af forskning 
og innovation inden for energi, når det 
gælder fremskyndelse af overgangen til en 
bæredygtig økonomi;

Or. en

Ændringsforslag 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout; Sabine Wils

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. er enig med Kommissionen i, at 
planlægningsstrategien vil gøre det muligt 
at gennemføre de prioriterede projekter 
gennem hurtigere og mere gennemsigtige 
tilladelsesprocedurer og opfordrer samtidig 
Kommissionen og medlemsstaterne til at
tilpasse miljøkonsekvensvurderings- og de 
strategiske miljøvurderingsprocedurer 
tilsvarende; fremhæver desuden behovet 

7. er enig med Kommissionen i, at 
planlægningsstrategien vil gøre det muligt 
at gennemføre de prioriterede projekter 
gennem hurtigere og mere gennemsigtige 
tilladelsesprocedurer og opfordrer samtidig 
Kommissionen og medlemsstaterne til at
sikre mere effektive, produktive og 
gennemsigtige procedurer for 
miljøkonsekvensvurdering og strategisk 
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for at øge borgernes deltagelse i 
beslutningsprocessen, hvilket kan forbedre 
offentlighedens tillid til og accept af 
anlæggene.

miljøvurdering; fremhæver desuden 
behovet for at øge borgernes deltagelse i 
beslutningsprocessen, hvilket kan forbedre 
offentlighedens tillid til og accept af 
anlæggene.

Or. en

Ændringsforslag 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. er enig med Kommissionen i, at 
planlægningsstrategien vil gøre det muligt 
at gennemføre de prioriterede projekter 
gennem hurtigere og mere gennemsigtige
tilladelsesprocedurer og opfordrer 
samtidig Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tilpasse 
miljøkonsekvensvurderings- og de 
strategiske miljøvurderingsprocedurer 
tilsvarende; fremhæver desuden behovet 
for at øge borgernes deltagelse i 
beslutningsprocessen, hvilket kan forbedre 
offentlighedens tillid til og accept af 
anlæggene.

7. glæder sig over Kommissionens forslag 
om at fremskynde tilladelsesprocedurerne 
og gøre dem mere gennemsigtige;
fremhæver behovet for at øge borgernes 
deltagelse i beslutningsprocessen, hvilket 
kan forbedre offentlighedens tillid til og 
accept af anlæggene.

Or. en

Ændringsforslag 32
Vittorio Prodi

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. er enig med Kommissionen i, at 
planlægningsstrategien vil gøre det muligt 
at gennemføre de prioriterede projekter 

7. er enig med Kommissionen i, at 
planlægningsstrategien vil gøre det muligt 
at gennemføre de prioriterede projekter 
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gennem hurtigere og mere gennemsigtige 
tilladelsesprocedurer og opfordrer samtidig 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
tilpasse miljøkonsekvensvurderings- og de 
strategiske miljøvurderingsprocedurer 
tilsvarende; fremhæver desuden behovet 
for at øge borgernes deltagelse i 
beslutningsprocessen, hvilket kan forbedre 
offentlighedens tillid til og accept af 
anlæggene.

gennem hurtigere og mere gennemsigtige 
tilladelsesprocedurer og opfordrer samtidig 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
tilpasse miljøkonsekvensvurderings- og de 
strategiske miljøvurderingsprocedurer 
tilsvarende; fremhæver desuden behovet 
for at øge borgernes deltagelse i 
beslutningsprocessen, herunder gennem 
regionale og lokale organer, hvilket kan 
forbedre offentlighedens tillid til og accept 
af anlæggene.

Or. en

Ændringsforslag 33
Sabine Wils

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. er enig med Kommissionen i, at 
planlægningsstrategien vil gøre det muligt 
at gennemføre de prioriterede projekter 
gennem hurtigere og mere gennemsigtige 
tilladelsesprocedurer og opfordrer samtidig 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
tilpasse miljøkonsekvensvurderings- og de 
strategiske miljøvurderingsprocedurer 
tilsvarende; fremhæver desuden behovet 
for at øge borgernes deltagelse i 
beslutningsprocessen, hvilket kan forbedre 
offentlighedens tillid til og accept af 
anlæggene.

7. er enig med Kommissionen i, at 
planlægningsstrategien vil gøre det muligt 
at gennemføre de prioriterede projekter 
gennem hurtigere og mere gennemsigtige 
tilladelsesprocedurer og opfordrer samtidig 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
tilpasse miljøkonsekvensvurderings- og de 
strategiske miljøvurderingsprocedurer 
tilsvarende; fremhæver desuden behovet 
for at øge og præcisere brugen af tidlig 
informering af offentligheden, lokale 
borgeres deltagelse i beslutningsprocessen
og borgernes adgang til at klage over
lokale myndigheders afgørelser, hvilket 
kan forbedre offentlighedens tillid til og 
accept af anlæggene; henleder i denne 
forbindelse opmærksomheden på det 
nyttige i at offentliggøre planer online 
med adgang for alle interesserede parter.
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Or. de

Begrundelse

Kommissionen opfordrer til at præcisere og styrke borgernes klageadgang i sin meddelelse 
KOM (2010) 0677, afsnit 5.2. "Hurtigere og mere gennemsigtige tilladelsesprocedurer'

Ændringsforslag 34
Theodoros Skylakakis

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. er enig med Kommissionen i, at 
planlægningsstrategien vil gøre det muligt 
at gennemføre de prioriterede projekter 
gennem hurtigere og mere gennemsigtige 
tilladelsesprocedurer og opfordrer samtidig 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
tilpasse miljøkonsekvensvurderings- og de 
strategiske miljøvurderingsprocedurer 
tilsvarende; fremhæver desuden behovet 
for at øge borgernes deltagelse i 
beslutningsprocessen, hvilket kan forbedre 
offentlighedens tillid til og accept af 
anlæggene.

7. er enig med Kommissionen i, at 
planlægningsstrategien vil gøre det muligt 
at gennemføre de prioriterede projekter 
gennem hurtigere og mere gennemsigtige 
tilladelsesprocedurer, uden at udelukke 
noget større geografisk europæisk område 
af betydning, og opfordrer samtidig 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
tilpasse miljøkonsekvensvurderings- og de 
strategiske miljøvurderingsprocedurer 
tilsvarende; fremhæver desuden behovet 
for at øge borgernes deltagelse i 
beslutningsprocessen, hvilket kan forbedre 
offentlighedens tillid til og accept af 
anlæggene.

Or. en

Ændringsforslag 35
Bas Eickhout

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. opfordrer til at gennemføre analyser 
for at identificere mulighederne for at 
minimere infrastruktur gennem 
energieffektivitetspolitikker, og at 
opprioritere overvejelsen af at opgradere 
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eksisterende infrastruktur og etablere ny 
infrastruktur i nærheden af eksisterende 
el- eller transportinfrastruktur, hvor dette 
er muligt;

Or. en


