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Ändringsförslag 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att anpassa 
infrastrukturnäten till den energimix som 
krävs för att uppfylla EU:s mål för 
förnybar energi, minskade utsläpp av 
växthusgaser och energieffektivitet. 
Medlemsstaterna uppmanas också att 
slutföra moderniseringen av 
EU:s energiinfrastruktur genom att 
upprätta försörjningskorridorer genom 
EU, omvandla nätverk till smarta nät och 
säkerställa en trygg gasförsörjning genom
utvidgning av gasnäten, för att därigenom 
kunna minska utsläppen av växhusgaser.

1. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av att uppgradera och 
modernisera EU:s energiinfrastruktur för 
att uppfylla EU:s mål för förnybar energi, 
minskade utsläpp av växthusgaser och 
energieffektivitet. Parlamentet begär att 
smarta nät och supernät utvecklas, att 
sammanlänkningar byggs samt att 
gasnäten utvidgas, vilket skulle kunna 
minska utsläppen av växthusgaser och öka 
försörjningstryggheten.

Or. en

Ändringsförslag 2
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att anpassa 
infrastrukturnäten till den energimix som 
krävs för att uppfylla EU:s mål för 
förnybar energi, minskade utsläpp av 
växthusgaser och energieffektivitet. 
Medlemsstaterna uppmanas också att 
slutföra moderniseringen av 
EU:s energiinfrastruktur genom att 
upprätta försörjningskorridorer genom EU, 
omvandla nätverk till smarta nät och 
säkerställa en trygg gasförsörjning genom 

1. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att anpassa 
infrastrukturnäten till den energimix som 
krävs för att uppfylla EU:s 2020-mål också
i syfte att integrera en ännu större andel 
förnybara energikällor i energimixen efter 
2020. Medlemsstaterna uppmanas också att 
slutföra moderniseringen av EU:s 
energiinfrastruktur genom att upprätta 
försörjningskorridorer genom EU, 
omvandla nätverk till smarta nät och 
säkerställa en trygg gasförsörjning genom 
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utvidgning av gasnäten, för att därigenom 
kunna minska utsläppen av växhusgaser.

utvidgning av gasnäten, för att därigenom 
kunna minska utsläppen av växhusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 3
Theodoros Skylakakis

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att anpassa 
infrastrukturnäten till den energimix som 
krävs för att uppfylla EU:s mål för 
förnybar energi, minskade utsläpp av 
växthusgaser och energieffektivitet. 
Medlemsstaterna uppmanas också att 
slutföra moderniseringen av 
EU:s energiinfrastruktur genom att 
upprätta försörjningskorridorer genom EU, 
omvandla nätverk till smarta nät och 
säkerställa en trygg gasförsörjning genom 
utvidgning av gasnäten, för att därigenom 
kunna minska utsläppen av växhusgaser.

1. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att anpassa 
infrastrukturnäten till den energimix som 
krävs för att uppfylla EU:s mål för 
förnybar energi, minskade utsläpp av 
växthusgaser och energieffektivitet. 
Medlemsstaterna uppmanas också att 
slutföra moderniseringen av EU:s 
energiinfrastruktur genom att upprätta 
försörjningskorridorer genom EU, utan att 
utesluta något betydelsefullt större 
geografiskt område i Europa, omvandla 
nätverk till smarta nät och säkerställa en 
trygg gasförsörjning genom utvidgning av 
gasnäten, för att därigenom kunna minska 
utsläppen av växhusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 4
Bas Eickhout

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påminner om att 
G20-gruppen vid sitt möte i Pittsburgh 
2009 förband sig att gradvis avveckla 
stödet till fossila bränslen. Parlamentet 
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anser att offentligt stöd till infrastruktur 
för fossila bränslen också måste avvecklas 
gradvis framöver och föreslår att EU:s 
finansieringsinstrument i första hand ska 
stötta projekt av stort europeiskt intresse 
som bidrar till uppnåendet av EU:s mål 
för klimatet och förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 5
Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt -1 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet understryker att 
planeringen av 
energiinfrastrukturprojekten helt och 
hållet bör respektera 
försiktighetsprincipen. Det bör göras en 
noggrann miljökonsekvensbedömning 
från fall till fall av handlingsplanerna, 
där man beaktar lokala och regionala 
miljöförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 6
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller att det 
krävs avsevärda investeringar i 
energiinfrastrukturen för att vi ska kunna 
nå målet om en koldioxidsnål ekonomi 
senast 2050. Om inte dessa investeringar 
görs kan kostnaderna komma att bli 

utgår
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betydligt högre i form av 
miljöförsämringar, stigande energipriser, 
ökad energiotrygghet och energiberoende 
samt minskad sysselsättning och välfärd. 
Investeringarna skulle kunna hämtas 
både från privata och offentliga källor, 
och skatteinkomster från en skatt på 
finansiella transaktioner, från en 
grön/koldioxidskatt och från handel med 
utsläppsrätter i enlighet med ETS skulle 
kunna utnyttjas för att täcka 
finansieringsluckor och få fart på 
investeringar, t.ex. för en anpassning av 
våra energinät så att de kan hantera 
förnybar energi.

Or. pl

Ändringsförslag 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller att det 
krävs avsevärda investeringar i 
energiinfrastrukturen för att vi ska kunna 
nå målet om en koldioxidsnål ekonomi 
senast 2050. Om inte dessa investeringar 
görs kan kostnaderna komma att bli 
betydligt högre i form av 
miljöförsämringar, stigande energipriser, 
ökad energiotrygghet och energiberoende 
samt minskad sysselsättning och välfärd. 
Investeringarna skulle kunna hämtas både 
från privata och offentliga källor, och 
skatteinkomster från en skatt på finansiella 
transaktioner, från en grön/koldioxidskatt 
och från handel med utsläppsrätter i 
enlighet med ETS skulle kunna utnyttjas 
för att täcka finansieringsluckor och få fart 
på investeringar, t.ex. för en anpassning av 
våra energinät så att de kan hantera 
förnybar energi.

2. Europaparlamentet framhåller att det 
krävs avsevärda investeringar i 
energiinfrastrukturen för att vi ska kunna 
nå målet om en koldioxidsnål ekonomi 
senast 2050. Om inte dessa investeringar 
görs kan kostnaderna komma att bli 
betydligt högre i form av 
miljöförsämringar, stigande energipriser, 
ökad energiotrygghet och energiberoende 
samt minskad sysselsättning och välfärd.
Parlamentet anser att de investeringar 
som behövs skulle kunna erhållas genom 
att det utvecklades innovativa 
finansieringsinstrument. Investeringarna 
skulle kunna hämtas både från privata och 
offentliga källor, och skatteinkomster från 
en skatt på finansiella transaktioner, från en 
grön/koldioxidskatt och från handel med 
utsläppsrätter i enlighet med ETS skulle 
kunna utnyttjas för att täcka 
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finansieringsluckor och få fart på 
investeringar, t.ex. för en anpassning av 
våra energinät så att de kan hantera 
förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 8
Vittorio Prodi

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller att det 
krävs avsevärda investeringar i 
energiinfrastrukturen för att vi ska kunna 
nå målet om en koldioxidsnål ekonomi 
senast 2050. Om inte dessa investeringar 
görs kan kostnaderna komma att bli 
betydligt högre i form av 
miljöförsämringar, stigande energipriser, 
ökad energiotrygghet och energiberoende 
samt minskad sysselsättning och välfärd. 
Investeringarna skulle kunna hämtas både 
från privata och offentliga källor, och 
skatteinkomster från en skatt på finansiella 
transaktioner, från en grön/koldioxidskatt 
och från handel med utsläppsrätter i 
enlighet med ETS skulle kunna utnyttjas 
för att täcka finansieringsluckor och få fart 
på investeringar, t.ex. för en anpassning av 
våra energinät så att de kan hantera 
förnybar energi.

2. Europaparlamentet framhåller att det 
krävs avsevärda investeringar i 
energiinfrastrukturen för att vi ska kunna 
nå målet om en koldioxidsnål ekonomi 
senast 2050 som en del av den plan för 
anpassning till klimatförändringarna som 
krävs, och som bygger på markvård på 
territoriell nivå. Om inte dessa 
investeringar görs kan kostnaderna komma 
att bli betydligt högre i form av 
miljöförsämringar, stigande energipriser, 
ökad energiotrygghet och energiberoende 
samt minskad sysselsättning och välfärd. 
Investeringarna skulle kunna hämtas både 
från privata och offentliga källor, och 
skatteinkomster från en skatt på finansiella 
transaktioner, från euroobligationer, 
projektobligationer, från en 
grön/koldioxidskatt och från handel med 
utsläppsrätter i enlighet med ETS skulle 
kunna utnyttjas för att täcka 
finansieringsluckor och få fart på 
investeringar, t.ex. för en anpassning av 
våra energinät så att de kan hantera 
förnybar energi.

Or. en
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Ändringsförslag 9
Sabine Wils

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller att det 
krävs avsevärda investeringar i 
energiinfrastrukturen för att vi ska kunna 
nå målet om en koldioxidsnål ekonomi 
senast 2050. Om inte dessa investeringar 
görs kan kostnaderna komma att bli 
betydligt högre i form av 
miljöförsämringar, stigande energipriser, 
ökad energiotrygghet och energiberoende 
samt minskad sysselsättning och välfärd. 
Investeringarna skulle kunna hämtas både 
från privata och offentliga källor, och 
skatteinkomster från en skatt på finansiella 
transaktioner, från en grön/koldioxidskatt
och från handel med utsläppsrätter i 
enlighet med ETS skulle kunna utnyttjas 
för att täcka finansieringsluckor och få fart 
på investeringar, t.ex. för en anpassning av 
våra energinät så att de kan hantera 
förnybar energi.

2. Europaparlamentet framhåller att det 
krävs avsevärda investeringar i 
energiinfrastrukturen för att vi ska kunna 
nå målet om en koldioxidsnål ekonomi 
senast 2050. Om inte dessa investeringar 
görs kan kostnaderna komma att bli 
betydligt högre i form av 
miljöförsämringar, stigande energipriser, 
ökad energiotrygghet och energiberoende 
samt minskad sysselsättning och välfärd. 
Investeringarna bör hämtas från offentliga 
källor, och skatteinkomster från en skatt på 
finansiella transaktioner, från en 
kombinerad primärenergi-/koldioxidskatt 
på energitillförseln, inklusive kärnkraft 
och från handel med utsläppsrätter i 
enlighet med ETS skulle kunna utnyttjas 
för att täcka finansieringsluckor och få fart 
på investeringar, t.ex. för en anpassning av 
våra energinät så att de kan hantera 
förnybar energi.

Or. de

Ändringsförslag 10
Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller att det 
krävs avsevärda investeringar i 
energiinfrastrukturen för att vi ska kunna 
nå målet om en koldioxidsnål ekonomi 
senast 2050. Om inte dessa investeringar 
görs kan kostnaderna komma att bli 

2. Europaparlamentet framhåller att det 
krävs avsevärda investeringar i 
energiinfrastrukturen för att vi ska kunna 
nå målet om en koldioxidsnål ekonomi 
senast 2050. Om inte dessa investeringar 
görs kan kostnaderna komma att bli 
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betydligt högre i form av 
miljöförsämringar, stigande energipriser, 
ökad energiotrygghet och energiberoende 
samt minskad sysselsättning och välfärd. 
Investeringarna skulle kunna hämtas både 
från privata och offentliga källor, och 
skatteinkomster från en skatt på finansiella 
transaktioner, från en grön/koldioxidskatt 
och från handel med utsläppsrätter i 
enlighet med ETS skulle kunna utnyttjas 
för att täcka finansieringsluckor och få fart 
på investeringar, t.ex. för en anpassning av 
våra energinät så att de kan hantera 
förnybar energi.

betydligt högre i form av 
miljöförsämringar, stigande energipriser, 
minskad konkurrenskraft, ökad 
energiotrygghet och energiberoende samt 
minskad sysselsättning och välfärd. 
Investeringarna skulle kunna hämtas både 
från privata och offentliga källor, och 
skatteinkomster från en skatt på finansiella 
transaktioner, från en grön/koldioxidskatt 
och från handel med utsläppsrätter i 
enlighet med ETS skulle kunna utnyttjas 
för att täcka finansieringsluckor och få fart 
på investeringar, t.ex. för en anpassning av 
våra energinät så att de kan hantera 
förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 11
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller att det 
krävs avsevärda investeringar i 
energiinfrastrukturen för att vi ska kunna 
nå målet om en koldioxidsnål ekonomi 
senast 2050. Om inte dessa investeringar 
görs kan kostnaderna komma att bli 
betydligt högre i form av 
miljöförsämringar, stigande energipriser, 
ökad energiotrygghet och energiberoende 
samt minskad sysselsättning och välfärd. 
Investeringarna skulle kunna hämtas både 
från privata och offentliga källor, och 
skatteinkomster från en skatt på finansiella 
transaktioner, från en grön/koldioxidskatt 
och från handel med utsläppsrätter i 
enlighet med ETS skulle kunna utnyttjas 
för att täcka finansieringsluckor och få fart 
på investeringar, t.ex. för en anpassning av 
våra energinät så att de kan hantera 
förnybar energi.

2. Europaparlamentet framhåller att det 
krävs avsevärda investeringar i 
energiinfrastrukturen för att vi ska kunna 
nå målet om en koldioxidsnål ekonomi 
senast 2050. Om inte dessa investeringar 
görs kan kostnaderna komma att bli 
betydligt högre i form av 
miljöförsämringar, stigande energipriser, 
ökad energiotrygghet och energiberoende 
samt minskad sysselsättning och välfärd. 
Investeringarna skulle kunna hämtas både 
från privata och offentliga källor, och 
skatteinkomster från en skatt på finansiella 
transaktioner, från en grön/koldioxidskatt 
och från handel med utsläppsrätter i 
enlighet med ETS skulle kunna utnyttjas 
för att täcka finansieringsluckor och få fart 
på investeringar, t.ex. för en anpassning av 
våra energinät så att de kan hantera 
förnybar energi. Parlamentet välkomnar 
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initiativet om projektobligationer som 
föreslagits av kommissionen i syfte att 
tillhandahålla finansiering för storskaliga 
infrastrukturprojekt och anser att denna 
finansiering bör användas för att 
underlätta införandet av smarta nät. 

Or. en

Ändringsförslag 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet menar att EU-stöd 
till energiinfrastruktur bör användas 
endast när marknaden inte kan 
frambringa de investeringar som krävs, 
eftersom detta stöd skulle kunna hämma 
innovativa marknadslösningar.

Or. en

Ändringsförslag 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet understryker att 
den gradvisa avvecklingen av skadligt stöd 
på energiområdet, såväl på nationell nivå 
som på EU-nivå, är ett centralt mål i 
Europa 2020-strategin eftersom det 
inverkar negativt på EU:s mål för att 
bekämpa klimatförändringarna, för den 
biologiska mångfalden, för 
energieffektiviteten samt andra viktiga 
politikområden.
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Or. en

Ändringsförslag 14
Peter Liese

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet konstaterar att 
kostnaderna för de investeringar som 
krävs kommer att bli mindre när 
energieffektivitet och efterfrågestyrning 
blir en integrerad del av EU:s strategi. 
Parlamentet förespråkar därför på nytt att 
man inför ett bindande 
energieffektivitetsmål på 20 procent till 
2020 och ambitiösa och långsiktiga mål 
till 2030 och 2050. Efterfrågestyrning, 
dvs. styrning av energiförbrukningen hos 
apparater och kunder, t.ex. via olika 
energipriser som inte är bundna till 
särskilda timmar eller minuter, måste bli 
en integrerad del av EU:s energipolitik.

Or. de

Ändringsförslag 15
Bas Eickhout

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka 
infrastrukturbehoven fram till 2050, 
utifrån scenarion om 100 procent 
förnybara energikällor, och därvid beakta 
ambitiösa energibesparingsstrategier.

Or. en
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Ändringsförslag 16
Vittorio Prodi

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar att det 
finns betydande risker kopplade till 
energiinfrastrukturer; risker som hänger 
samman med driften (t.ex. överbelastning, 
kontinuitet i försörjningen) naturbetingade 
risker (t.ex. jordbävningar, 
översvämningar), sådana som orsakas av 
människor samt politiska risker (säkerhet, 
terrorism). Parlamentet begär därför att 
nyttan ska vägas mot kostnaderna när 
man fattar beslut om att utveckla de 
smarta näten såsom anges i direktiv 
2008/114/EG om kritisk infrastruktur. 
Parlamentet föreslår att medlemsstaterna 
kartlägger riskerna för att ha en grund för 
beslutsfattandet och övervakar resultaten 
av inrättandet av de smarta näten för att 
förbättra sammankopplingen av näten.

3. Europaparlamentet konstaterar att det 
finns betydande risker kopplade till 
energiinfrastrukturer; risker som hänger 
samman med driften (t.ex. överbelastning, 
kontinuitet i försörjningen) naturbetingade 
risker (t.ex. jordbävningar, 
översvämningar), sådana som orsakas av 
människor samt politiska risker (säkerhet, 
terrorism). Parlamentet begär därför att 
beslut om att utveckla de smarta näten ska 
genomföras såsom anges i direktiv 
2008/114/EG om kritisk infrastruktur. 
Parlamentet föreslår att medlemsstaterna 
kartlägger riskerna för att ha en grund för 
beslutsfattandet och övervakar resultaten 
av inrättandet av de smarta näten för att 
förbättra sammankopplingen av näten.

Or. en

Ändringsförslag 17
Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar att det 
finns betydande risker kopplade till 
energiinfrastrukturer; risker som hänger 
samman med driften (t.ex. överbelastning, 
kontinuitet i försörjningen) naturbetingade 
risker (t.ex. jordbävningar, 
översvämningar), sådana som orsakas av 

3. Europaparlamentet konstaterar att det 
finns betydande risker kopplade till 
energiinfrastrukturer; risker som hänger 
samman med driften (t.ex. överbelastning, 
kontinuitet i försörjningen) naturbetingade 
risker (t.ex. jordbävningar, 
översvämningar), miljörelaterade risker 
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människor samt politiska risker (säkerhet, 
terrorism). Parlamentet begär därför att 
nyttan ska vägas mot kostnaderna när man 
fattar beslut om att utveckla de smarta 
näten såsom anges i direktiv 2008/114/EG 
om kritisk infrastruktur. Parlamentet 
föreslår att medlemsstaterna kartlägger 
riskerna för att ha en grund för 
beslutsfattandet och övervakar resultaten 
av inrättandet av de smarta näten för att 
förbättra sammankopplingen av näten.

(föroreningar samt förlorade livsmiljöer 
och förlorad biologisk mångfald) sådana 
som orsakas av människor samt politiska 
risker (säkerhet, terrorism). Parlamentet 
begär därför att nyttan ska vägas mot 
kostnaderna när man fattar beslut om att 
utveckla de smarta näten såsom anges i 
direktiv 2008/114/EG om kritisk 
infrastruktur. Parlamentet föreslår att 
medlemsstaterna kartlägger riskerna för att 
ha en grund för beslutsfattandet och 
övervakar resultaten av inrättandet av de 
smarta näten för att förbättra 
sammankopplingen av näten.

Or. en

Ändringsförslag 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet konstaterar att 
innan infrastrukturinvesteringar görs bör 
man analysera vilka investeringar som är 
önskvärda och var det finns behov av 
samordning mellan medlemsstaterna. 
Parlamentet anser att dessa analyser bör 
beakta fördelarna med hållbar 
energiproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet konstaterar att 
skillnaderna mellan nationella 
bestämmelser kan skapa hinder för 
effektiva investeringar. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att undersöka 
dessa hinder och föreslå möjliga 
lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 20
Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet konstaterar att 
betydande miljökostnader, utöver kapital-
och driftskostnader, uppstår vid 
uppbyggnad, drift och nedläggning av 
infrastrukturprojekt. Parlamentet betonar 
vikten av att räkna in dessa 
miljökostnader i kostnadsnyttoanalysen 
med hjälp av livscykelmetoden.

Or. en

Ändringsförslag 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet vill att högsta 
möjliga säkerhets- och miljöstandarder tas 
fram inom all energiinfrastruktur, bland 
annat genom samarbetsprogram mellan 

4. Europaparlamentet vill att högsta 
möjliga säkerhets- och miljöstandarder 
antas inom all energiinfrastruktur, bland 
annat genom samarbetsprogram mellan 
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medlemsstater, så att man kan minska 
allmänhetens tveksamhet och bidra till en 
större allmän acceptans. Parlamentet 
rekommenderar att medlemsstaterna ger 
medborgarna, det civila samhället, de 
ekonomiska aktörerna och 
arbetsmarknadens parter all den 
information de behöver om integrerade 
och pålitliga energinätverk, 
försörjningstrygghet och integration av 
förnybara energikällor, så att 
konsumenterna gynnas av den nya tekniken 
och den smarta energianvändningen och så 
att energieffektiviteten ökas.

medlemsstater, så att man kan minska 
allmänhetens tveksamhet och bidra till en 
större allmän acceptans. Parlamentet 
rekommenderar att medlemsstaterna ger 
medborgarna, det civila samhället, de 
ekonomiska aktörerna och 
arbetsmarknadens parter all den 
information de behöver om 
nödvändigheten av att uppgradera och 
modernisera energiinfrastrukturen i syfte 
att öka energinätens pålitlighet, öka 
försörjningstryggheten och förbättra
integrationen av förnybara energikällor, så 
att konsumenterna gynnas av den nya 
tekniken och den smarta 
energianvändningen och så att 
energieffektiviteten ökas.

Or. en

Ändringsförslag 22
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet vill att högsta 
möjliga säkerhets- och miljöstandarder
tas fram inom all energiinfrastruktur, bland 
annat genom samarbetsprogram mellan 
medlemsstater, så att man kan minska 
allmänhetens tveksamhet och bidra till en 

större allmän acceptans.« Parlamentet 
rekommenderar att medlemsstaterna ger 
medborgarna, det civila samhället, de 
ekonomiska aktörerna och 
arbetsmarknadens parter all den 
information de behöver om integrerade och 
pålitliga energinätverk, 
försörjningstrygghet och integration av 
förnybara energikällor, så att 
konsumenterna gynnas av den nya tekniken 
och den smarta energianvändningen och så 

4. Europaparlamentet vill att rimliga 
miljöstandarder som bygger på forskning 
och fakta antas inom all 
energiinfrastruktur, bland annat genom 
samarbetsprogram mellan medlemsstater, 
så att man kan minska allmänhetens 
tveksamhet och bidra till en större allmän 
acceptans Parlamentet rekommenderar att 
medlemsstaterna ger medborgarna, det 
civila samhället, de ekonomiska aktörerna 
och arbetsmarknadens parter all den 
information de behöver om integrerade och 
pålitliga energinätverk, 
försörjningstrygghet och integration av 
förnybara energikällor, så att 
konsumenterna gynnas av den nya tekniken 
och den smarta energianvändningen och så 
att energieffektiviteten ökas.
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att energieffektiviteten ökas.

Or. pl

Ändringsförslag 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4 a. Europaparlamentet anser att det 
behövs en EU-strategi för att förbättra 
Europas energiinfrastruktur, eftersom 
enskilda medlemsstater inte kan 
åstadkomma detta på egen hand. 
Parlamentet konstaterar att 
miljöfördelarna inte nödvändigtvis 
uppstår i de länder som gör de 
nödvändiga investeringarna. Det är också 
viktigt att tänka på de långsiktiga 
målsättningarna, eftersom den 
energiinfrastruktur man planerar för i 
dag måste ha kapacitet att hålla under 
många årtionden.

Or. en

Ändringsförslag 24
Sabine Wils

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att modernisera sina 
nationella energinät och sammanlänka dem 
med ett europeiskt supernät av smarta nät 
samtidigt som de tillhandahåller viktig 
lagringskapacitet inom EU och ett stabilt 
och säkert flöde av energi till rimliga 

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att modernisera sina 
nationella energinät och sammanlänka dem 
med ett europeiskt supernät av smarta nät 
samtidigt som de tillhandahåller viktig 
lagringskapacitet inom EU och ett stabilt 
och säkert flöde av energi till rimliga 
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priser. Parlamentet betonar vidare att alla 
nät måste anpassas så att inmatningen av el 
från förnybar energi kan ske obehindrat. 
Näten måste även moderniseras så att man 
förhindrar energiförluster. Parlamentet 
framhåller också att ytterligare åtgärder 
måste vidtas för att länka isolerade 
territorier (t.ex. öar och avlägsna regioner) 
till det europeiska elnätet.

priser. Parlamentet betonar vidare att alla 
nät måste anpassas så att inmatningen av el 
från förnybar energi kan ske obehindrat 
och så att möjligheterna till 
miljöförbättringar i samband med 
ledningsträckningar utnyttjas fullt ut. 
Näten måste även moderniseras så att man 
förhindrar energiförluster. Parlamentet 
framhåller också att ytterligare åtgärder 
måste vidtas för att länka isolerade 
territorier (t.ex. öar och avlägsna regioner) 
till det europeiska elnätet.

Or. de

Ändringsförslag 25
Theodoros Skylakakis

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att modernisera sina 
nationella energinät och sammanlänka dem 
med ett europeiskt supernät av smarta nät 
samtidigt som de tillhandahåller viktig 
lagringskapacitet inom EU och ett stabilt 
och säkert flöde av energi till rimliga 
priser. Parlamentet betonar vidare att alla 
nät måste anpassas så att inmatningen av el 
från förnybar energi kan ske obehindrat. 
Näten måste även moderniseras så att man 
förhindrar energiförluster. Parlamentet 
framhåller också att ytterligare åtgärder 
måste vidtas för att länka isolerade 
territorier (t.ex. öar och avlägsna regioner) 
till det europeiska elnätet.

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att modernisera sina 
nationella energinät och sammanlänka dem 
med ett europeiskt supernät av smarta nät 
samtidigt som de tillhandahåller viktig 
lagringskapacitet inom EU (inklusive 
anläggningar för flera 
användningsområden (gas/väte), stora 
och små vattenkraftverk, högtempererad 
solvärmeteknik och annan teknik) och ett 
stabilt och säkert flöde av energi till 
rimliga priser. Parlamentet betonar vidare 
att alla nät måste anpassas så att 
inmatningen av el från förnybar energi kan 
ske obehindrat. Näten måste även 
moderniseras så att man förhindrar 
energiförluster. Parlamentet framhåller 
också att ytterligare åtgärder måste vidtas 
för att länka i första hand isolerade 
territorier (t.ex. öar och avlägsna regioner) 
till det europeiska elnätet.

Or. en



PE464.732v01-00 18/23 AM\866178SV.doc

SV

Ändringsförslag 26
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att modernisera sina 
nationella energinät och sammanlänka dem 
med ett europeiskt supernät av smarta nät 
samtidigt som de tillhandahåller viktig 
lagringskapacitet inom EU och ett stabilt 
och säkert flöde av energi till rimliga 
priser. Parlamentet betonar vidare att alla 
nät måste anpassas så att inmatningen av 
el från förnybar energi kan ske obehindrat. 
Näten måste även moderniseras så att man 
förhindrar energiförluster. Parlamentet 
framhåller också att ytterligare åtgärder 
måste vidtas för att länka isolerade 
territorier (t.ex. öar och avlägsna regioner) 
till det europeiska elnätet.

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att modernisera sina 
nationella energinät och sammanlänka dem 
med ett europeiskt supernät av smarta nät 
samtidigt som de tillhandahåller viktig 
lagringskapacitet inom EU och ett stabilt 
och säkert flöde av energi till rimliga 
priser. Parlamentet betonar vidare att näten 
måste anpassas så att inmatning av el från 
förnybar energi kan ske. Näten måste även 
moderniseras så att man förhindrar 
energiförluster. Parlamentet framhåller 
också att ytterligare åtgärder måste vidtas 
för att länka isolerade territorier (t.ex. öar 
och avlägsna regioner) till det europeiska 
elnätet.

Or. pl

Ändringsförslag 27
Bas Eickhout

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5 a. Europaparlamentet understryker att 
utvecklingen av elinfrastruktur mellan 
EU och tredjeländer kan skapa en risk för 
koldioxidläckage eller öka en redan 
befintlig risk. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka elimporten 
och att vara beredd att införa åtgärder om 
att importörer måste avstå från sina 
utsläppsrätter om kommissionen 
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upptäcker illojal konkurrens på den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 28
Theodoros Skylakakis

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5 a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta eventuella risker 
för koldioxidläckage, i synnerhet i länder 
som gränsar till och som geografiskt 
ligger nära tredjeländer, när den 
utarbetar sina energiinfrastrukturplaner.

Or. en

Ändringsförslag 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6 a. Europaparlamentet konstaterar att 
forskning och innovation på 
energiområdet är viktigt för att påskynda 
övergången till en hållbar ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout; Sabine Wils

Förslag till yttrande
Punkt 7
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet håller med 
kommissionen om att den metod som 
används för att ta fram utkast kommer att 
göra att de prioriterade projekten kan 
omsättas i verkligheten genom snabbare 
och mer transparenta 
tillståndsgivningsförfaranden, men 
uppmanar samtidigt kommissionen och 
medlemsstaterna att anpassa förfarandena
för miljökonsekvensbedömningar och 
strategiska miljöbedömningar i enlighet 
med detta. Dessutom måste allmänhetens 
deltagande i beslutsfattandet öka, så att den 
får ett större förtroende och en större 
acceptans för installationerna.

7. Europaparlamentet håller med 
kommissionen om att den metod som 
används för att ta fram utkast kommer att 
göra att de prioriterade projekten kan 
omsättas i verkligheten genom snabbare 
och mer transparenta 
tillståndsgivningsförfaranden, men 
uppmanar samtidigt kommissionen och 
medlemsstaterna att säkerställa mer 
effektiva, ändamålsenliga och 
transparenta förfaranden för 
miljökonsekvensbedömningar och 
strategiska miljöbedömningar. Dessutom 
måste allmänhetens deltagande i 
beslutsfattandet öka, så att den får ett större 
förtroende och en större acceptans för 
installationerna.

Or. en

Ändringsförslag 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet håller med 
kommissionen om att den metod som 
används för att ta fram utkast kommer att 
göra att de prioriterade projekten kan 
omsättas i verkligheten genom snabbare 
och mer transparenta
tillståndsgivningsförfaranden, men 
uppmanar samtidigt kommissionen och 
medlemsstaterna att anpassa 
förfarandena för 
miljökonsekvensbedömningar och 
strategiska miljöbedömningar i enlighet 
med detta. Dessutom måste allmänhetens 
deltagande i beslutsfattandet öka, så att den 
får ett större förtroende och en större 

7. Europaparlamentet välkomnar
kommissionens förslag om att påskynda
tillståndsgivningsförfarandena och göra 
dem mer transparenta. Allmänhetens 
deltagande i beslutsfattandet måste öka, så 
att den får ett större förtroende och en 
större acceptans för installationerna.
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acceptans för installationerna.

Or. en

Ändringsförslag 32
Vittorio Prodi

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet håller med 
kommissionen om att den metod som 
används för att ta fram utkast kommer att 
göra att de prioriterade projekten kan 
omsättas i verkligheten genom snabbare 
och mer transparenta 
tillståndsgivningsförfaranden, men 
uppmanar samtidigt kommissionen och 
medlemsstaterna att anpassa förfarandena 
för miljökonsekvensbedömningar och 
strategiska miljöbedömningar i enlighet 
med detta. Dessutom måste allmänhetens 
deltagande i beslutsfattandet öka, så att den 
får ett större förtroende och en större 
acceptans för installationerna.

7. Europaparlamentet håller med 
kommissionen om att den metod som 
används för att ta fram utkast kommer att 
göra att de prioriterade projekten kan 
omsättas i verkligheten genom snabbare 
och mer transparenta 
tillståndsgivningsförfaranden, men 
uppmanar samtidigt kommissionen och 
medlemsstaterna att anpassa förfarandena 
för miljökonsekvensbedömningar och 
strategiska miljöbedömningar i enlighet 
med detta. Dessutom måste allmänhetens,
inklusive de regionala och lokala 
organens, deltagande i beslutsfattandet 
öka, så att den får ett större förtroende och 
en större acceptans för installationerna.

Or. en

Ändringsförslag 33
Sabine Wils

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet håller med 
kommissionen om att den metod som 
används för att ta fram utkast kommer att 
göra att de prioriterade projekten kan 
omsättas i verkligheten genom snabbare 

7. Europaparlamentet håller med 
kommissionen om att den metod som 
används för att ta fram utkast kommer att 
göra att de prioriterade projekten kan 
omsättas i verkligheten genom snabbare 
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och mer transparenta 
tillståndsgivningsförfaranden, men 
uppmanar samtidigt kommissionen och 
medlemsstaterna att anpassa förfarandena 
för miljökonsekvensbedömningar och 
strategiska miljöbedömningar i enlighet 
med detta. Dessutom måste allmänhetens 
deltagande i beslutsfattandet öka, så att 
den får ett större förtroende och en större 
acceptans för installationerna.

och mer transparenta 
tillståndsgivningsförfaranden, men 
uppmanar samtidigt kommissionen och 
medlemsstaterna att anpassa förfarandena 
för miljökonsekvensbedömningar och 
strategiska miljöbedömningar i enlighet 
med detta. Dessutom måste man i god tid 
informera allmänheten och involvera 
invånarna i regionerna i beslutsfattandet 
samt förtydliga och förstärka 
medborgarnas rätt att överklaga 
myndigheternas beslut, så att allmänheten 
får ett större förtroende och en större 
acceptans för installationerna. Parlamentet 
påpekar här fördelen med att 
offentliggöra handlingar på nätet så att 
alla intresserade kan tillgå dem.

Or. de

Motivering

Kommissionen fastställer i 5.2 ”Snabbare och öppnare tillståndsförfaranden” i sitt 
meddelande (KOM(2010)0667) att medborgarnas rätt att överklaga myndigheternas beslut 
ska förtydligas och förstärkas.

Ändringsförslag 34
Theodoros Skylakakis

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet håller med 
kommissionen om att den metod som 
används för att ta fram utkast kommer att 
göra att de prioriterade projekten kan 
omsättas i verkligheten genom snabbare 
och mer transparenta 
tillståndsgivningsförfaranden, men 
uppmanar samtidigt kommissionen och 
medlemsstaterna att anpassa förfarandena 
för miljökonsekvensbedömningar och 
strategiska miljöbedömningar i enlighet 
med detta. Dessutom måste allmänhetens 
deltagande i beslutsfattandet öka, så att den 

7. Europaparlamentet håller med 
kommissionen om att den metod som 
används för att ta fram utkast kommer att 
göra att de prioriterade projekten kan 
omsättas i verkligheten genom snabbare 
och mer transparenta 
tillståndsgivningsförfaranden utan att 
utesluta något betydelsefullt större 
geografiskt område i Europa, men 
uppmanar samtidigt kommissionen och 
medlemsstaterna att anpassa förfarandena 
för miljökonsekvensbedömningar och 
strategiska miljöbedömningar i enlighet 
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får ett större förtroende och en större 
acceptans för installationerna.

med detta. Dessutom måste allmänhetens 
deltagande i beslutsfattandet öka, så att den 
får ett större förtroende och en större 
acceptans för installationerna.

Or. en

Ändringsförslag 35
Bas Eickhout

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7 a. Europaparlamentet efterlyser 
analyser för att fastställa möjligheter att 
minimera infrastrukturen genom 
energieffektivitetsstrategier och att som 
första åtgärd uppgradera befintlig 
infrastruktur och bygga ny infrastruktur 
vid sidan av befintlig el- eller 
transportinfrastruktur när sådan finns.

Or. en


