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Ændringsforslag 1
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Henvisning 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til sit forslag til beslutning 
om indvirkningen af solcellebaserede 
anlæg (B7-0186/2012);

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Henvisning 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til forslaget beslutning om 
opførelse af kraftværker, der udnytter 
bølge- og tidevandsenergi om fremtidige 
tidevandskraftværk (B7-0192/2012);

udgår

Or. en

Ændringsforslag 3
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til beslutning
Henvisning 3 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til det nye direktiv om 
energieffektivitet;

Or. en
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Ændringsforslag 4
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Forslag til beslutning
Henvisning 7 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til den uformelle aftale, der 
er indgået mellem Europa-Parlamentet og 
Rådet om direktivet om energieffektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 5
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Betragtning A a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aa. – der henviser til, at hjørnestenene i 
EU's energipolitik er forsyningssikkerhed 
(diversitet af kilder), konkurrencedygtige 
priser og energieffektivitet, hvilket 
suppleres af den politiske målsætning om 
at reducere drivhusgasemissioner;

Or. en

Ændringsforslag 6
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Betragtning A b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ab. – der henviser til, at der skal tages 
hensyn til den europæiske industris 
konkurrenceevne gennem passende 
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politikker og instrumenter og gennem 
tilpasning til en proces, der vil 
genindustrialisere vores økonomi;

Or. en

Ændringsforslag 7
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Betragtning A c (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ac. – der henviser til, at det er i 
medlemsstaternes interesse at reducere 
deres afhængighed af importeret energi 
med svingende priser og at diversificere 
energiforsyningen;

Or. en

Ændringsforslag 8
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Betragtning A d (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ad. – der henviser til, at udfordringen i 
forbindelse med 
energiforsyningssikkerhed er at afhjælpe 
usikkerheder, som giver anledning til 
spændinger mellem stater, og at reducere 
manglende effektivitet på markedet, som 
forringer fordelene ved handel for såvel 
leverandører som forbrugere;

Or. en
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Ændringsforslag 9
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Betragtning A e (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ae. – der henviser til, at det er vigtigt at få
en tidlig fornemmelse af, om det er 
realistisk at opnå de vanskelige mål i 
køreplanen, og at vurdere virkningen 
heraf på EU's økonomi, herunder EU's 
globale konkurrenceevne, beskæftigelse 
og sociale sikkerhed;

Or. en

Ændringsforslag 10
Niki Tzavela

Forslag til beslutning
Betragtning A f (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Af. – der henviser til, at medlemsstater, 
energiselskaber og den brede offentlighed 
har brug for et klart billede af retningen 
af EU's energipolitik, der skal 
understøttes af mere vished inklusive 
milepæle og mål for 2030 med henblik på 
at intensivere og reducere risikoen ved 
langsigtede investeringer;

Or. en

Ændringsforslag 11
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til beslutning
Punkt 1
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på 
at udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

1. anerkender de mulige fordele for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemerne, 
der bør starte uden unødige forsinkelser 
med en hastighed, der afhænger af 
fremskridtene i de globale 
klimaforhandlinger; anser derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som diskussionsgrundlag;

Or. pl

Ændringsforslag 12
Sabine Wils, Marisa Matias

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030;
opfordrer Kommissionen til at foreslå en 
klima- og energipakke, herunder 
markante mål for 2030 for vedvarende 
energikilder, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner og 
energieffektivitet;
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Or. en

Ændringsforslag 13
Francisco Sosa Wagner

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 baseret 
på mål for drivhusgasemissioner, 
vedvarende energi og energieffektivitet;
bemærker, at der ved definitionen af 
energimål for 2050 forudsættes nær nul-
emissionsenergisystemer i 
overensstemmelse med FN's 
klimavidenskabelige panels og Det 
Europæiske Råds konklusioner;

Or. en

Ændringsforslag 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; opfatter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som vejledning i at fremsætte 
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lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle langsigtede stabile politiske 
rammer for et energisystem i 2050, der har 
lav CO2-udledning og er 
konkurrencedygtigt og sikkert, herunder
milepæle og mål for nedbringelse af 
udledningen; bemærker, at der ved 
definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning;
følger i Unionens ånd en teknologineutral
strategi, der vil give medlemsstaterne 
mulighed for at samarbejde og ikke føle sig 
tvunget til noget under køreplanen;
opfordrer til at definere de politiske 
rammer for 2030 efter en tidsplan, der 
tager hensyn til investorsikkerhed;

Or. en

Ændringsforslag 15
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på 
at udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; bemærker, at der ved 
definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning – og 
dermed det europæiske energifællesskab; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

Or. en
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Begrundelse

Nødvendigheden af at oprette et europæisk energifællesskab er blevet bekræftet i Europa-
Parlamentets beslutning af 8. november 2010: "Frem mod en ny energistrategi for Europa 
2011-2020" (Kolarska Bobinska-rapporten). Et europæisk energifællesskab med et stærkt 
fælles energimarked, en fælleseuropæisk finansiering af nye lavemissionsenergiteknologier og 
en koordinering af energiindkøb uden for EU har afgørende betydning for gennemførelsen af 
målene i "energikøreplanen 2050".

Ændringsforslag 16
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle energi- og 
klimaforandringspolitiske rammer for 
2030, herunder mål for 
drivhusgasemissioner, vedvarende energi 
og energieffektivitet og milepæle for 2040 
og 2050; følger i Unionens ånd en strategi, 
der vil give medlemsstaterne mulighed for 
at samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

Or. en

Ændringsforslag 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Forslag til beslutning
Punkt 1
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte straks; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 baseret 
på mål for drivhusgasemissioner, 
vedvarende energi og energieffektivitet;
bemærker, at der ved definitionen af 
energimål for 2050 forudsættes 
paneuropæisk forvaltning; følger i 
Unionens ånd en strategi, der vil give 
medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde frit med henblik på at 
gennemføre køreplanen;

Or. en

Ændringsforslag 18
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 baseret 
på retligt bindende mål (for 
drivhusgasemissioner, vedvarende energi 
og energieffektivitet); bemærker, at der 
ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning;
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samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

Or. en

Ændringsforslag 19
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning;
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning;
foreslår i en ånd af solidaritet at vedtage
en strategi, der vil give medlemsstaterne 
mulighed for at samarbejde og ikke føle sig 
tvunget til noget under køreplanen;
henviser i denne forbindelse til den 
betydelige mangel på en handlingsplan, 
der tager hensyn til konsekvensanalyserne 
for hver enkelt medlemsstat;

Or. pl

Ændringsforslag 20
Rachida Dati

Forslag til beslutning
Punkt 1
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål med det formål 
at skabe ambitiøse og stabile retlige 
rammer; bemærker, at der ved definitionen 
af energimål for 2050 forudsættes 
paneuropæisk forvaltning; følger i 
Unionens ånd en strategi, der vil give 
medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

Or. fr

Ændringsforslag 21
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 

1. anerkender fordelene for
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive passende økonomisk effektive
milepæle og mål for dekarbonisering;
bemærker, at der ved definitionen af 
energimål for 2050 forudsættes 
paneuropæisk forvaltning; følger i 
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samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

Unionens ånd en teknologineutral strategi, 
der vil give medlemsstaterne mulighed for 
at samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

Or. en

Ændringsforslag 22
Romana Jordan

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030
inklusive milepæle og mål og aktiviteter på 
internationalt plan; bemærker, at der ved 
definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning;
følger i Unionens ånd en teknologineutral
strategi, der vil give medlemsstaterne 
mulighed for at samarbejde og ikke føle sig 
tvunget til noget under køreplanen;

Or. sl

Ændringsforslag 23
Herbert Reul

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 1. anerkender fordelene for 
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medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning;
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet; 
støtter derfor Kommissionens 
energikøreplan for 2050 som basis for at 
fremsætte lovgivningsmæssige og andre 
initiativer vedrørende energipolitik med 
henblik på at udvikle politiske rammer for 
2030 inklusive et overordnet mål; 
bemærker, at der ved definitionen af 
energimål for 2050 forudsættes 
paneuropæisk forvaltning; følger i 
Unionens ånd en strategi, der vil give 
medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

Or. de

Ændringsforslag 24
Jerzy Buzek

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning – og 
dermed det europæiske energifællesskab; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

Or. en
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Begrundelse

Nødvendigheden af at oprette et europæisk energifællesskab er blevet bekræftet i Europa-
Parlamentets beslutning af 25. november 2010: "Frem mod en ny energistrategi for Europa 
2011-2020" (Kolarska Bobinska-rapporten). Et europæisk energifællesskab med et stærkt 
fælles energimarked, en fælleseuropæisk finansiering af nye lavemissionsenergiteknologier og 
en koordinering af energiindkøb uden for EU har afgørende betydning for gennemførelsen af 
målene i energikøreplanen 2050.

Ændringsforslag 25
Lambert van Nistelrooij

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050
og den mellemliggende periode
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

Or. nl

Ændringsforslag 26
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Forslag til beslutning
Punkt 1
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning;
følger i Unionens ånd en teknologineutral
strategi, der vil give medlemsstaterne 
mulighed for at samarbejde og ikke føle sig 
tvunget til noget under køreplanen;

Or. en

Ændringsforslag 27
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning;
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde under køreplanen;



PE496.406v01-00 18/147 AM\913063DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 28
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030
inklusive milepæle og mål; bemærker, at 
der ved definitionen af energimål for 2050 
forudsættes paneuropæisk forvaltning; 
følger i Unionens ånd en strategi, der vil 
give medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

1. anerkender fordelene for 
medlemsstaterne ved at arbejde sammen 
for en omdannelse af energisystemet, der 
skal starte nu; støtter derfor 
Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte 
lovgivningsmæssige og andre initiativer 
vedrørende energipolitik med henblik på at 
udvikle politiske rammer for 2030 
inklusive ikke-bindende milepæle og mål;
bemærker, at der ved definitionen af 
energimål for 2050 forudsættes 
paneuropæisk forvaltning; følger i 
Unionens ånd en strategi, der vil give
medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og ikke føle sig tvunget til 
noget under køreplanen;

Or. en

Ændringsforslag 29
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. bemærker, at gennemførelsen af 
miljø- og klimapolitikken, uden 
hensyntagen til udfordringer såsom 
energisikkerhed, ikke kan erstatte en 
energipolitik, der bør gennemføres i 
overensstemmelse med princippet om 
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bæredygtig udvikling, der sikrer de 
nuværende og fremtidige generationer 
lige, generel og konkurrencedygtig 
adgang til energiressourcer, med respekt 
for miljøet;

Or. pl

Ændringsforslag 30
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. accepterer det vigtigste resultat i 
energikøreplanen 2050 om, at de 
økonomiske omkostninger ved 
dekarbonisering er overskuelige og ikke 
dyrere end en fortsættelse af de 
nuværende politikker, hvis indsatsen 
starter tidligt, så omstruktureringen af 
energisystemet falder sammen med 
investeringscyklusser, så man undgår 
strandede investeringer samt bekostelige 
fastlåsninger af kulstofintensive 
teknologier, der viser sig uøkonomiske på 
mellemlang og lang sigt;

Or. en

Ændringsforslag 31
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. finder, at fastsættelsen af et fælles mål 
for reduktion af drivhusgasemissioner til 
2030 på et niveau, der svarer til EU's 
dekarboniseringsmål for 2050, vil 
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medvirke til at reducere politikkens 
samlede omkostninger og forenkle EU's 
lovgivningsmæssige rammer;

Or. en

Ændringsforslag 32
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. bemærker, at de foreslåede strategier for 
2030 og 2050 ikke skal være 
altbestemmende, men nærmere fungere 
som et udgangspunkt for konstruktiv 
dialog om emner med forbindelse til 
industri, forskning og energi;

2. bemærker, at de foreslåede strategier for 
2030 og 2050 ikke skal være 
altbestemmende, men nærmere fungere 
som ramme for udvikling af mere præcise 
politiske instrumenter til opfyldelse af 
målsætninger og bindende mål med
udgangspunkt i en konstruktiv dialog med 
alle berørte parter om emner med 
forbindelse til industri, forskning og energi

Or. en

Ændringsforslag 33
Francisco Sosa Wagner

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. bemærker, at de foreslåede strategier for 
2030 og 2050 ikke skal være 
altbestemmende, men nærmere fungere
som et udgangspunkt for konstruktiv dialog 
om emner med forbindelse til industri, 
forskning og energi;

2. bemærker, at de foreslåede strategier for 
2030 og 2050 fungerer som et 
udgangspunkt for progressive 
foranstaltninger og konstruktiv dialog om 
emner med forbindelse til industri, 
forskning og energi samt miljøbeskyttelse i 
henhold til traktaterne;

Or. en
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Ændringsforslag 34
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. bemærker, at de foreslåede strategier for 
2030 og 2050 ikke skal være 
altbestemmende, men nærmere fungere 
som et udgangspunkt for konstruktiv dialog 
om emner med forbindelse til industri, 
forskning og energi;

2. bemærker, at de foreslåede scenarier for 
2030 og 2050 ikke skal være 
altbestemmende, men nærmere fungere 
som et udgangspunkt for konstruktiv dialog 
om, hvordan Europas energisystem skal 
omdannes;

Or. en

Ændringsforslag 35
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. bemærker, at de foreslåede strategier for 
2030 og 2050 ikke skal være 
altbestemmende, men nærmere fungere 
som et udgangspunkt for konstruktiv dialog 
om emner med forbindelse til industri, 
forskning og energi;

2. bemærker, at de foreslåede strategier for 
2030 og 2050 ikke skal være 
altbestemmende, men nærmere fungere 
som et udgangspunkt for konstruktiv dialog 
om emner med forbindelse til industri, 
forskning og energi; understreger, at alle 
fremtidige energiprognoser, herunder 
energikøreplanen, bygger på usikre 
antagelser vedrørende teknologiske og 
økonomiske udviklinger; understreger 
derfor, at alle politiske valg skal 
underkastes en løbende revision og 
tilpasning og baseres på de mest forsigtige 
antagelser;

Or. en
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Ændringsforslag 36
Rachida Dati

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. bemærker, at de foreslåede strategier for 
2030 og 2050 ikke skal være 
altbestemmende, men nærmere fungere 
som et udgangspunkt for konstruktiv dialog 
om emner med forbindelse til industri, 
forskning og energi;

2. bemærker, at de foreslåede strategier for 
2030 og 2050 ikke skal være 
altbestemmende, men nærmere fungere 
som et udgangspunkt for konstruktiv dialog 
om emner med forbindelse til industri, 
forskning og energi; betoner dog 
vigtigheden af at etablere stabile retlige og 
reguleringsmæssige rammer med 
eksplicitte og kvantificerbare mål med 
henblik på at forudse fremtidige 
udviklinger og fremme langsigtede 
investeringer;

Or. fr

Ændringsforslag 37
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. bemærker, at de foreslåede strategier for 
2030 og 2050 ikke skal være 
altbestemmende, men nærmere fungere 
som et udgangspunkt for konstruktiv dialog 
om emner med forbindelse til industri, 
forskning og energi;

2. bemærker, at de foreslåede strategier for 
2030 og 2050 ikke skal være 
altbestemmende, men nærmere fungere 
som et udgangspunkt for konstruktiv dialog 
om emner med forbindelse til industri, 
forskning og energi; opfordrer 
Kommissionen til regelmæssigt at 
ajourføre køreplanen under behørig 
hensyntagen til medlemsstaternes 
energipolitiske valg og teknologiske 
udviklinger;

Or. en
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Ændringsforslag 38
Romana Jordan

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. bemærker, at de foreslåede strategier for 
2030 og 2050 ikke skal være 
altbestemmende, men nærmere fungere 
som et udgangspunkt for konstruktiv dialog 
om emner med forbindelse til industri, 
forskning og energi;

2. bemærker, at de foreslåede strategier for 
2030 og 2050 ikke skal være 
altbestemmende, men nærmere fungere 
som et udgangspunkt for konstruktiv dialog 
om emner med forbindelse til industri, 
forskning og energi uden den manglende 
fleksibilitet, der ligger i et dokument med 
forskrifter om internationalt samarbejde 
og global reaktion på klimaforandringer;

Or. sl

Ændringsforslag 39
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson<

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. bemærker, at de foreslåede strategier for 
2030 og 2050 ikke skal være 
altbestemmende, men nærmere fungere 
som et udgangspunkt for konstruktiv dialog 
om emner med forbindelse til industri, 
forskning og energi;

2. bemærker, at de foreslåede scenarier for 
2030 og 2050 ikke skal være 
altbestemmende, men nærmere fungere 
som et udgangspunkt for konstruktiv dialog
om¸ hvordan Europas energisystem skal 
omdannes for at opfylde vores langsigtede 
mål om at reducere 
drivhusgasemissionerne med 80-95 % 
under niveauet i 1990 inden 2050;

Or. en

Ændringsforslag 40
Herbert Reul

Forslag til beslutning
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Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. hilser de scenarier velkommen, som 
Kommissionen har udviklet i 
energikøreplanen for 2050, og 
understreger, at både de nuværende 
tendenser og dekarboniseringsscenarierne 
kun er prognoser, som på ingen måde 
tager højde for alle eventuelle situationer 
og derfor kun kan være et udgangspunkt 
for den fremtidige europæiske 
energiforsyningsstruktur;
understreger nødvendigheden af at 
videreudvikle de prognoser, der er 
udarbejdet for energikøreplanen for 2050, 
også på basis af andre modeller end 
PRIMES-modellen, og supplere dem med 
yderligere lavemissionsmodeller (f.eks. 
"stor andel af kerneenergi", "stor andel 
af gas med CCS") for at få en bedre 
forståelse af, hvilke alternative 
muligheder der findes for at udvikle en 
mere sikker og billig energiforsyning med 
lav emission i fremtiden;

Or. de

Ændringsforslag 41
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. foreslår, at de antagelser, der ligger til 
grund for de forskellige scenarier og 
specielt de omkostninger, der kan 
tilskrives de forskellige energikilder 
regelmæssigt vurderes; i disse vurderinger 
skal der rettes særlig opmærksomhed mod 
ændringerne i investeringskrav, teknisk 
og økonomisk gennemførlighed, den 
teknologiske udvikling, fastlåsningsrisici 
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og livscyklusomkostninger ved de 
forskellige energiproduktionsvalg;

Or. en

Ændringsforslag 42
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. understreger, at det er nødvendigt at 
afbalancere klimamålene med behovet for 
bæredygtig og konkurrencedygtig vækst 
og energisikkerhed i alle 
medlemsstaterne; bemærker i denne 
henseende, at køreplanen mangler, fordi 
den ikke præsenterer effekten af 
politikvalg for de enkelte medlemsstater;
opfordrer Kommissionen til straks at 
forberede sådanne nationale analyser;

Or. en

Ændringsforslag 43
Bendt Bendtsen

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. erkender, at elektricitet fra 
kulstoffattige kilder er helt nødvendig for 
dekarbonisering, hvis der skal være en 
næsten CO2-fri elektricitetssektor i EU i 
2050 og omkring 60 % CO2-reduktioner i 
2030;

Or. en



PE496.406v01-00 26/147 AM\913063DA.doc

DA

Ændringsforslag 44
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen; 
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en 
politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik; opfordrer medlemsstaterne til 
at intensivere deres løbende indsats for at 
nå de aktuelle 2020-mål på det 
energipolitiske område i EU;

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen;
understreger den rolle, som energi kan
spille for at fremme vækst og 
konkurrenceevne i EU; opfordrer
Kommissionen til at foreslå lovgivning for 
tiden efter 2020 for at forny og forlænge 
klima- og energipakken og dermed sikre
en stabil politisk ramme for 2030 og 2040
for europæisk energipolitik med vægt på 
bindende mål for energieffektivitet, 
drivhusgasemissioner og vedvarende 
energi og ved hjælp af fuld integration af 
"no regrets"-mulighederne i 
energikøreplanen for 2050; opfordrer 
medlemsstaterne til at intensivere deres 
løbende indsats for at nå de aktuelle 2020-
mål på det energipolitiske område i EU;
understreger i den forbindelse, at rettidig 
og fuld gennemførelse af alle 
bestemmelser i direktiv 2009/28/EF om 
vedvarende energi er afgørende for at nå 
EU's bindende mål om mindst 20 % inden 
2020;

Or. en

Ændringsforslag 45
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen;
understreger den rolle, som energi har 

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen; opfordrer 
til at tage skridt til at reducere de negative 
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mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en 
politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik; opfordrer medlemsstaterne 
til at intensivere deres løbende indsats for 
at nå de aktuelle 2020-mål på det 
energipolitiske område i EU;

miljøvirkninger fra energi, men der skal 
tages hensyn til den virkning, som de 
trufne foranstaltningerne har på 
konkurrenceevnen af de nationale 
økonomier og EU's økonomi samt på 
sikkerheden af elforsyning til borgerne; 
mener, at man især i tider med økonomisk 
krise skal være meget forsigtig med at 
vedtage yderligere forpligtelser, der på 
uensartet vis belaster økonomien i 
medlemsstaterne; opfordrer 
medlemsstaterne til at intensivere deres 
løbende indsats for at nå de aktuelle 2020-
mål på det energipolitiske område i EU;

Or. pl

Ændringsforslag 46
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen; 
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en 
politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik; opfordrer medlemsstaterne til 
at intensivere deres løbende indsats for at 
nå de aktuelle 2020-mål på det 
energipolitiske område i EU;

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen;
understreger den rolle, som
dekarbonisering har mulighed for at spille 
for at fremme vækst, økonomisk 
konkurrenceevne og beskæftigelse i EU;
opfordrer Kommissionen til at foreslå 
strategier for tiden efter 2020 og til at 
præsentere en politisk ramme for 2030 for 
europæisk energipolitik baseret på "no-
regrets"-mulighederne i køreplanen;
opfordrer medlemsstaterne til at intensivere 
deres løbende indsats for at nå de aktuelle 
2020-mål på det energipolitiske område i 
EU med særlig vægt på 
energieffektivitetsmålet på 20 % inden 
2020, hvor vi i øjeblikket ikke er på ret 
kurs;

Or. en
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Ændringsforslag 47
Lambert van Nistelrooij

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen; 
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en 
politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik; opfordrer medlemsstaterne til 
at intensivere deres løbende indsats for at 
nå de aktuelle 2020-mål på det 
energipolitiske område i EU;

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen; 
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme
økonomisk vækst, jobskabelse og 
konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til hurtigt at præsentere 
en politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik; minder Kommissionen om, 
at hurtig sikkerhed med hensyn til den 
fremtidige lovgivningsmæssige ramme vil 
bidrage til, at der tages beslutninger om 
investeringer; opfordrer medlemsstaterne 
til at intensivere deres løbende indsats for 
at nå de aktuelle 2020-mål på det 
energipolitiske område i EU;

Or. nl

Ændringsforslag 48
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen; 
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en 

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen;
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en 
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politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik; opfordrer medlemsstaterne til 
at intensivere deres løbende indsats for at 
nå de aktuelle 2020-mål på det 
energipolitiske område i EU;

politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik, herunder et forslag til et 
fælles mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner, der er foreneligt 
med EU's dekarboniseringsmål for 2050 
og underbygges af en konsekvensanalyse;
opfordrer medlemsstaterne til at intensivere 
deres løbende indsats for at nå de aktuelle 
2020-mål på det energipolitiske område i 
EU;

Or. en

Ændringsforslag 49
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen; 
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en 
politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik; opfordrer medlemsstaterne til 
at intensivere deres løbende indsats for at 
nå de aktuelle 2020-mål på det 
energipolitiske område i EU;

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen;
understreger den rolle, som vedvarende
energi og energibesparelser spiller for at 
fremme beskæftigelse, 
energiuafhængighed og konkurrenceevne 
i EU; opfordrer Kommissionen til at 
foreslå strategier for tiden efter 2020 og til 
at præsentere en politisk ramme for 2030 
for europæisk energipolitik baseret på 
"no-regrets"-mulighederne; opfordrer 
medlemsstaterne til at intensivere deres 
løbende indsats for at nå de aktuelle 2020-
mål på det energipolitiske område i EU;

Or. en

Ændringsforslag 50
Sabine Wils, Marisa Matias

Forslag til beslutning
Punkt 3
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen; 
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en 
politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik; opfordrer medlemsstaterne 
til at intensivere deres løbende indsats for 
at nå de aktuelle 2020-mål på det 
energipolitiske område i EU;

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen;
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå et bindende 
mål for vedvarende energi for 2030;
påpeger, at sådanne tiltag giver industrien 
den nødvendige sikkerhed for dens 
investeringer, nedbringer 
drivhusgasemissionerne betragteligt, 
skaber beskæftigelse, fremmer EU's 
energimæssige uafhængighed samt 
fremmer teknologisk lederskab og 
industriel innovation;

Or. en

Ændringsforslag 51
Romana Jordan

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen; 
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en 
politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik; opfordrer medlemsstaterne til 
at intensivere deres løbende indsats for at 
nå de aktuelle 2020-mål på det 
energipolitiske område i EU;

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen;
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en
politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik; opfordrer medlemsstaterne til 
at intensivere deres løbende indsats for at 
nå de aktuelle 2020-mål på det 
energipolitiske område i EU; opfordrer 
Agenturet for Samarbejde mellem 
Energimyndigheder (ACER), det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører på 
elområdet (ENTSO-E) og det europæiske 
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netværk af transmissionssystemoperatører 
på gasområdet (ENTSO-G) til at deltage i 
den nødvendige aktive langsigtede 
infrastrukturplanlægning;

Or. sl

Ændringsforslag 52
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen; 
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en 
politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik; opfordrer medlemsstaterne til 
at intensivere deres løbende indsats for at 
nå de aktuelle 2020-mål på det 
energipolitiske område i EU;

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen; 
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en 
politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik og at tage hensyn til, at der 
på lang sigt er behov for betydelige 
investeringer i infrastruktur, selv uden 
væsentlige ændringer i energimikset;
opfordrer medlemsstaterne til at intensivere 
deres løbende indsats for at nå de aktuelle 
2020-mål på det energipolitiske område i 
EU;

Or. pl

Ændringsforslag 53
Niki Tzavela

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen; 

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen;
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understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en 
politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik; opfordrer medlemsstaterne til 
at intensivere deres løbende indsats for at 
nå de aktuelle 2020-mål på det 
energipolitiske område i EU;

understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en 
politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik og dermed tilvejebringe en 
pålidelig investeringsvejledning; opfordrer 
medlemsstaterne til at intensivere deres 
løbende indsats for at nå de aktuelle 2020-
mål på det energipolitiske område i EU;

Or. en

Ændringsforslag 54
Francisco Sosa Wagner

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen; 
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en
politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik; opfordrer medlemsstaterne 
til at intensivere deres løbende indsats for 
at nå de aktuelle 2020-mål på det 
energipolitiske område i EU;

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen;
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en
politik for 2030 baseret på "no-regrets"-
mulighederne i energikøreplanen for 
2050; opfordrer medlemsstaterne til at 
intensivere deres løbende indsats for at nå 
de aktuelle 2020-mål på det energipolitiske 
område i EU;

Or. en

Ændringsforslag 55
Rachida Dati

Forslag til beslutning
Punkt 3
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen; 
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en 
politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik; opfordrer medlemsstaterne til 
at intensivere deres løbende indsats for at 
nå de aktuelle 2020-mål på det
energipolitiske område i EU;

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen;
understreger den rolle, som energi spiller
for at fremme vækst og konkurrenceevne i 
EU; opfordrer Kommissionen til at foreslå 
strategier for tiden efter 2020 og til at 
præsentere en politisk ramme for 2030 for 
europæisk energipolitik; opfordrer 
medlemsstaterne til at intensivere deres 
løbende indsats for at nå de aktuelle 2020-
mål på det energipolitiske område i EU;

Or. fr

Ændringsforslag 56
Herbert Reul

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i finanskrisen; 
understreger den rolle, som energi har 
mulighed for at spille for at fremme vækst 
og konkurrenceevne i EU; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå strategier for 
tiden efter 2020 og til at præsentere en 
politisk ramme for 2030 for europæisk 
energipolitik; opfordrer medlemsstaterne til 
at intensivere deres løbende indsats for at 
nå de aktuelle 2020-mål på det 
energipolitiske område i EU;

3. fremhæver vigtigheden af EU's 
energipolitik midt i den økonomiske og 
finansielle krise; understreger den rolle, 
som energi har mulighed for at spille for at 
fremme vækst og konkurrenceevne i EU; 
opfordrer Kommissionen til at foreslå 
strategier for tiden efter 2020 og til at 
præsentere en politisk ramme for 2030 for 
europæisk energipolitik; opfordrer 
medlemsstaterne til at intensivere deres 
løbende indsats for at nå de aktuelle mål på 
det energipolitiske område;

Or. de

Ændringsforslag 57
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański
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Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. bemærker, at det er nødvendigt at 
revidere de eksisterende 2020-strategier 
for at foretage en informeret og 
afbalanceret beslutning vedrørende 
strategierne for tiden efter 2020;

Or. en

Ændringsforslag 58
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. opfordrer Kommissionen til at 
præsentere et specifikt scenarie, der viser 
vejen frem mod 2050; understreger, at 
dette scenarie bør baseres på "no 
regrets"-mulighederne, der kombinerer 
høj energieffektivitet, megen vedvarende 
energi og en intelligent infrastruktur;
erkender, at det er umuligt at forudse 
fremtiden, men understreger, at en klar 
handlingsplan og konsensus mellem alle 
medlemsstaterne er afgørende for at nå 
målene om bæredygtighed, sikkerhed og 
konkurrencedygtighed;

Or. en

Ændringsforslag 59
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. opfordrer Kommissionen til at vedtage 
strategien for regional 
energispecialisering, så regionerne kan 
udvikle de energikilder, som er de mest 
effektive, for at opfylde EU's mål for 
2050, f.eks. sol i Sydeuropa og vind i 
Nordeuropa; mener, at EU på grundlag af 
en sådan specialisering bør gå over til at 
måle europæiske energimål på EU-plan i
stedet for nationale mål;

Or. en

Ændringsforslag 60
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. henleder opmærksomheden på, at der 
ikke findes noget grundlag for at øge 
emissionsreduktionsmålet inden 2020 
eller at fastsætte nye 
emissionsreduktionsmål for perioden efter 
2020, så længe der ikke er indgået en 
global aftale om at reducere udledningen 
af drivhusgasser under UNFCCC;

Or. pl

Ændringsforslag 61
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Forslag til beslutning
Punkt 3 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3b. understreger, at dette 2050-scenarie 
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skal ekspliciteres med angivelse af 
specifikke afgørende projekter og 
ambitiøse politiske foranstaltninger, 
herunder foreløbige mål og mål for 2050 
for energieffektivitet, vedvarende energi 
og drivhusgasemissioner; understreger, at 
det haster med at udvikle dette scenarie, 
da de første skridt skal tages nu;

Or. en

Ændringsforslag 62
Bernd Lange

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger de 
overordnede mål i Europa 2020-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst og opfordrer til at videreføre denne 
politiske strategi også efter 2020; 
understreger vigtigheden af en 
energistrategi med fokus på at øge EU's 
energisikkerhed og økonomiske 
konkurrenceevne via foranstaltninger 
såsom diversificering af forsyningsruter og 
-kilder og energieffektivitet;

Or. de

Ændringsforslag 63
Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Punkt 4
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger i den 
forbindelse de overordnede mål i Europa 
2020-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst og opfordrer til en 
fortsættelse af denne politiske tilgang 
efter 2020; understreger vigtigheden af en 
energistrategi med fokus på at øge EU's 
energisikkerhed og økonomiske 
konkurrenceevne via foranstaltninger 
såsom diversificering af forsyningsruter og 
-kilder og energieffektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 64
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; bemærker dog, at 
udviklingen af vedvarende energikilder 
ganske vist reducerer 
energiafhængigheden, men at den ikke 
nødvendigvis kompenserer for de 
økonomiske omkostninger ved 
overgangen; understreger derfor
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

Or. pl
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Ændringsforslag 65
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet; støtter henstillingen fra 
den rådgivende gruppe for 
energikøreplanen om udtrykkeligt at 
afdække og foretage de potentielle 
afvejninger mellem nedbringelse af CO2-
emissioner, forsyningssikkerhed og 
konkurrenceevne i hvert scenarie;

Or. en

Ændringsforslag 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder, 
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energieffektivitet; energieffektivitet og et mere effektivt og 
optimeret strømforsyningssystem for at 
fremme investering i kulstoffattig 
energiproduktion og reservekapacitet;

Or. en

Ændringsforslag 67
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet; understreger i den 
forbindelse, hvor vigtigt det er at skærpe 
europæisk industris konkurrenceevne og 
fremme bæredygtig økonomisk vækst og 
jobskabelse;

Or. en

Ændringsforslag 68
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i bæredygtige 
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lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

kulstoffattige teknologier; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom øget udnyttelse af 
vedvarende energikilder i Europa,
diversificering af forsyningsruter og -
kilder, herunder bedre sammenkobling 
mellem medlemsstaterne, og 
energieffektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 69
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af
forsyningsruter og -kilder og
energieffektivitet;

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer betyder meget 
med hensyn til at stimulere de nødvendige 
investeringer i lavemissionsenergi;
understreger vigtigheden af en 
energistrategi med fokus på at øge EU's
energimæssige bæredygtighed,
energisikkerhed og økonomiske 
konkurrenceevne via foranstaltninger 
såsom styrkelse af vedvarende energi,
diversificering af energiforsyningen og 
fremme af energieffektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 70
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 4
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i vedvarende 
energi og energieffektivitet; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på et bæredygtigt miljø ved at øge EU's 
energisikkerhed og økonomiske 
konkurrenceevne via foranstaltninger 
såsom diversificering af forsyningsruter og 
-kilder og energibesparelser og
energieffektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 71
Francisco Sosa Wagner

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

4. understreger, at en tydelig, 
sammenhængende og konsekvent politik 
og reguleringsmæssige rammer vil 
stimulere de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed,
økonomiske konkurrenceevne og 
miljømæssige bæredygtighed via 
foranstaltninger såsom øget udnyttelse af 
vedvarende energikilder i Europa,
diversificering af forsyningsruter og -
kilder, energieffektivitet og 
energibesparelser og bedre 
sammenkobling mellem medlemsstaterne;

Or. en
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Ændringsforslag 72
Sabine Wils, Marisa Matias

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i vedvarende 
energi; understreger vigtigheden af en 
energistrategi med fokus på at øge EU's
energiuafhængighed via foranstaltninger 
såsom diversificering af forsyningsruter og 
-kilder, nemlig vedvarende energikilder,
og energieffektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 73
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og kilder og leverandører,
energieffektivitet og massive F&U-
investeringer i energirelaterede områder;

Or. en
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Ændringsforslag 74
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder, opretholdelse af 
en europæisk industribase for 
energiteknologier og energieffektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 75
Gaston Franco

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

4. understreger, at en tydelig og stabil
politik og reguleringsmæssige rammer vil 
stimulere de nødvendige investeringer i
kulstoffattige energiteknologier;
understreger vigtigheden af en 
energistrategi med fokus på at øge EU's 
energisikkerhed og økonomiske 
konkurrenceevne via foranstaltninger 
såsom diversificering af forsyningsruter og 
-kilder og energieffektivitet;

Or. en
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Ændringsforslag 76
Niki Tzavela

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

4. understreger, at en tydelig, stabil og 
forudsigelig politik og reguleringsmæssige 
rammer vil stimulere de nødvendige 
investeringer i lavemissionsenergi;
understreger vigtigheden af en 
energistrategi med fokus på at øge EU's 
energisikkerhed og økonomiske 
konkurrenceevne via foranstaltninger 
såsom diversificering af forsyningsruter og 
-kilder, distributører og energieffektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 77
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi på en økonomisk 
effektiv måde; understreger vigtigheden af 
en energistrategi med fokus på at øge EU's 
energisikkerhed og økonomiske 
konkurrenceevne via foranstaltninger 
såsom diversificering af forsyningsruter og 
-kilder og energieffektivitet;

Or. en
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Ændringsforslag 78
Romana Jordan

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

4. understreger, at en tydelig, forudsigelig, 
stabil og sammenhængende politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

Or. sl

Ændringsforslag 79
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med 
fokus på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 80
Rachida Dati

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at en tydelig politik og 
reguleringsmæssige rammer vil stimulere 
de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

4. understreger, at en tydelig og stabil
politik og reguleringsmæssige rammer vil 
stimulere de nødvendige investeringer i 
lavemissionsenergi; understreger 
vigtigheden af en energistrategi med fokus 
på at øge EU's energisikkerhed og 
økonomiske konkurrenceevne via 
foranstaltninger såsom diversificering af 
forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

Or. fr

Ændringsforslag 81
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. bemærker, at priserne på energikilder 
og velfungerende kulstofmarkeder spiller 
en stor rolle for markedsaktørernes 
adfærd, herunder erhvervsliv og 
forbrugere; bemærker, at EU's aktuelle 
politiske rammer ikke fuldt kan 
internalisere de eksterne omkostninger, 
hvorved ikke-bæredygtige 
forbrugsmønstre får lov at fortsætte, og 
overgangen til bæredygtighed forsinkes;
opfordrer til etablering af en politisk 
ramme for tiden efter 2020 efter 
princippet om, at forureneren betaler, og 
langsigtede regler for at garantere 
sikkerhed for markedsaktørerne;

Or. en
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Ændringsforslag 82
András Gyürk

Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. anerkender, at 
energiinfrastrukturprojekter er 
kendetegnet ved enorme startinvesteringer 
og 20-60 års driftslevetid; minder om, at 
det aktuelle markedsklima er højst 
uforudsigeligt, hvorfor investorerne tøver 
med at udvikle energiinfrastruktur;
understreger, at nye strategier og 
innovative instrumenter skal fremmes for 
at tilskynde til infrastrukturinvesteringer, 
der kan befordre en hurtig tilpasning til et
miljø under hastig forandring;

Or. en

Ændringsforslag 83
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. anerkender Unionens forpligtelse til at 
reducere drivhusgasemissionerne med 80-
95 % under niveauet i 1990 inden 2050;
understreger behovet for en akut indsats 
på lokalt, regionalt, nationalt, 
internationalt og globalt plan for i 
tilstrækkelig grad at kunne løfte den 
opgave at begrænse den gennemsnitlige 
globale overfladetemperaturstigning til 
under 2° C for at forebygge yderligere 
farlige klimaforandringer;
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Or. en

Ændringsforslag 84
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. understreger, at alle fremtidige 
energiaktioner skal anvende en rimelig 
deling af byrden mellem medlemsstaterne, 
og at ændringer i den europæiske 
energipolitik ikke skal indvirke negativt 
på væksten i de medlemsstater, der har en 
underudviklet energisektor og 
infrastruktur;

Or. en

Ændringsforslag 85
Lambert van Nistelrooij

Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. Understreger, at EU er godt på vej til 
at opfylde det europæiske mål om 20 %
vedvarende energi; fremhæver, at det er 
nødvendigt med yderligere handling for at 
hindre, at denne andel falder hurtigt efter 
2020;

Or. nl

Ændringsforslag 86
Vicky Ford, Giles Chichester

Forslag til beslutning
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Punkt 4 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. glæder sig over Kommissionens 
ambition om at undersøge mulighederne 
for at opfylde EU's dekarboniseringsmål,
garantere energiforsyningssikkerheden og 
bevare den økonomiske konkurrenceevne;

Or. en

Ændringsforslag 87
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 4 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4b. understreger, at politikken og de 
lovgivningsmæssige rammer skal være i 
overensstemmelse med 
drivhusgasemissionsbudgettet, hvilket kan 
gøre det muligt at holde den globale 
gennemsnitstemperaturstigning på et 
niveau under 2o C i forhold til niveauet 
før industrialiseringen; understreger
derfor, at EU's økonomi inden 2050 skal 
gøres til en økonomi, som næsten fuldt ud 
er baseret på vedvarende energi;

Or. en

Ændringsforslag 88
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. minder om, at det henhører under de 5. minder om, at det i henhold til 
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enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks; 
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

traktaterne henhører under de enkelte 
medlemsstaters kompetenceområde at 
definere deres eget energimiks; anerkender, 
at energikøreplanen for 2050 supplerer 
nationale, regionale og lokale bestræbelser 
på at modernisere energiforsyningen;
anerkender derfor medlemsstaternes behov 
for at arbejde sammen på baggrund af 
fælles målsætninger samt vigtigheden af 
EU's rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's klimamål på 
baggrund af principperne om bæredygtig 
udvikling, energisikkerhed og den 
europæiske økonomis konkurrenceevne 
og til at fortsætte sine bestræbelser på fuldt 
ud at udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang; understreger dog, at 
der i nye politikker skal tages hensyn til 
forskellene mellem medlemsstaterne og 
indføres intelligente og fleksible 
foranstaltninger, der er skræddersyet til 
hver medlemsstats energimiks og 
potentiale med hensyn til at nedbringe 
emissionerne, og at politikkerne ikke må 
berøre medlemsstaternes rettigheder som 
fastlagt i traktaterne;

Or. en

Ændringsforslag 89
Romana Jordan

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks; 

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks;
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anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle med hensyn til at sikre, at nationale 
politikker er i overensstemmelse med EU's 
mål og lovgivning; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til 
fortsat at undersøge mulighederne for at nå 
EU's dekarboniseringsmål på en 
økonomisk effektiv, konkurrencedygtig,
sikker og bæredygtig måde med så lidt 
konkurrencefordrejning som muligt og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang, som skal give plads til 
særlige træk ved små energisystemer og 
det deraf følgende behov for fleksibilitet;

Or. sl

Ændringsforslag 90
Hannu Takkula, Riikka Manner

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks; 
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks; 
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
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målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; fremhæver, at 
fleksible og innovative såvel offentlige 
som private finansierings- og 
investeringsløsninger spiller en vigtige 
rolle i udviklingen og produktionen af nye 
energikilder; anerkender samtidigt 
fordelene ved at udvikle en koordineret og, 
hvor det er relevant, fælles europæisk 
tilgang;

Or. fi

Ændringsforslag 91
Kathleen Van Brempt

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks; 
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks;
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger og understreger desuden
EU's meget vigtige rolle med hensyn til 
sikre en energiomdannelse i hele EU, der 
er velkoordineret, forbundet og 
bæredygtig; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
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udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

Or. en

Ændringsforslag 92
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks; 
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks inden for 
EU's langsigtede energi- og 
klimaforandringsrammer; anerkender, at 
energikøreplanen for 2050 supplerer 
nationale, regionale og lokale bestræbelser 
på at dekarbonisere energiforsyningen;
anerkender derfor medlemsstaternes behov 
for at arbejde sammen på baggrund af 
fælles målsætninger samt vigtigheden af 
EU's rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;
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Or. en

Ændringsforslag 93
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks; 
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks; 
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål, der er vedtaget af 
Det Europæiske Råd som led i den globale 
indsats, på en økonomisk effektiv, sikker 
og bæredygtig måde og til at fortsætte sine 
bestræbelser på fuldt ud at udnytte 
mulighederne for omkostningseffektive 
energibesparelser, der bl.a. understøttes af 
EU's tilgængelige finansielle instrumenter; 
anerkender samtidigt fordelene ved at 
udvikle en koordineret og, hvor det er 
relevant, fælles europæisk tilgang;

Or. pl

Ændringsforslag 94
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Forslag til beslutning
Punkt 5
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks; 
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks;
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en
teknologineutral, økonomisk effektiv,
pålidelig, sikker og bæredygtig måde og
samtidig minimere 
konkurrencefordrejningen og til at 
fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

Or. en

Ændringsforslag 95
Francisco Sosa Wagner

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks; 
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 

5. minder om, at det, forudsat at EU's 
regelværk overholdes, henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks;
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
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energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

Or. en

Ændringsforslag 96
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks; 
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks
(herunder miljøvenlig og bæredygtig brug 
af kul og kerneenergi); anerkender, at 
energikøreplanen for 2050 supplerer 
nationale, regionale og lokale bestræbelser 
på at modernisere energiforsyningen;
anerkender derfor medlemsstaternes behov 
for at arbejde sammen på baggrund af 
fælles målsætninger samt vigtigheden af 
EU's rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
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omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

Or. en

Begrundelse

I de scenarieanalyser, der blev lavet, for at Kommissionen kunne fremme udarbejdelsen af 
energikøreplanen 2050, blev det klart pointeret, at kul fremover fortsat kan spille en vigtig 
rolle i en bæredygtig og sikker energiforsyning, og at kerneenergi bidrager til lavere 
systemomkostninger og elektricitetspriser.

Ændringsforslag 97
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks; 
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks;
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en
teknologineutral økonomisk effektiv, 
sikker og bæredygtig måde og til at 
fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
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koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

Or. en

Ændringsforslag 98
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks; 
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks;
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en
teknologineutral økonomisk effektiv, 
sikker og bæredygtig måde og til at 
fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

Or. en

Ændringsforslag 99
Herbert Reul
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Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks; 
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på fuldt ud at 
udnytte mulighederne for 
omkostningseffektive energibesparelser, 
der bl.a. understøttes af EU's tilgængelige 
finansielle instrumenter; anerkender 
samtidigt fordelene ved at udvikle en 
koordineret og, hvor det er relevant, fælles 
europæisk tilgang;

5. minder om, at det henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde 
at definere deres eget energimiks; 
anerkender, at energikøreplanen for 2050 
supplerer nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at modernisere 
energiforsyningen; anerkender derfor 
medlemsstaternes behov for at arbejde 
sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's 
rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge 
mulighederne for at nå EU's 
dekarboniseringsmål på en økonomisk 
effektiv, sikker og bæredygtig måde og til 
at fortsætte sine bestræbelser på nationalt 
plan på fuldt ud at udnytte mulighederne 
for omkostningseffektive 
energibesparelser, der bl.a. understøttes af 
EU's tilgængelige finansielle instrumenter; 
anerkender samtidigt fordelene ved at 
udvikle en koordineret og, hvor det er 
relevant, fælles europæisk tilgang;

Or. de

Ændringsforslag 100
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. understreger, at energisystemerne i 
EU-staterne skal baseres på egne 
energiressourcer og adgangen hertil, og 
at det udgør den grundlæggende søjle for 
energisikkerheden; mener derfor, at det er 
mest rationelt, at staterne udvikler de 
energiteknologier, der har et potentiale, 
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og som medlemsstaterne har erfaring 
med, og som sikrer dem en kontinuerlig 
stabil energiforsyning, samtidig med at 
standarderne for miljø- og 
klimabeskyttelse overholdes;

Or. pl

Ændringsforslag 101
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til beslutning
Punkt 5 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5b. påpeger, at størstedelen af de 
planlagte foranstaltninger ikke som nu 
bør vedrøre muligheden for at 
gennemføre scenarier med reduktionsmål, 
der på forhånd er vedtaget (top-down), 
men at de i stedet skal vedrøre 
gennemførelsen af scenarier med 
foranstaltninger, der tager hensyn til 
spørgsmål såsom medlemsstaternes 
potentiale, udsigten til udvikling af nye 
omkostningseffektive teknologier samt de 
globale virkninger af gennemførelsen af 
den foreslåede politik, og at man først 
derefter bør foreslå reduktionsmål for de 
kommende år (bottom-up);

Or. pl

Ændringsforslag 102
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. anerkender energikøreplanens 
konklusioner om, at energisektorens 

udgår
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overgang på EU-plan er teknisk og 
økonomisk gennemførlig og under visse 
forudsætninger på lang sigt kan være 
billigere end en fortsættelse af de 
nuværende politikker;

Or. pl

Ændringsforslag 103
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. anerkender energikøreplanens 
konklusioner om, at energisektorens 
overgang på EU-plan er teknisk og 
økonomisk gennemførlig og under visse 
forudsætninger på lang sigt kan være 
billigere end en fortsættelse af de 
nuværende politikker;

6. anerkender energikøreplanens 
konklusioner om, at energisektorens 
overgang på EU-plan er teknisk og 
økonomisk gennemførlig og under visse 
forudsætninger på lang sigt kan være 
billigere end en fortsættelse af de 
nuværende politikker; bemærker 
imidlertid, at hvis konklusionerne skal 
være troværdige, så skal køreplanens 
antagelser løbende revideres og ændres, 
når de bevisligt er forkerte;

Or. en

Ændringsforslag 104
Sabine Wils, Marisa Matias

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. anerkender energikøreplanens 
konklusioner om, at energisektorens 
overgang på EU-plan er teknisk og 
økonomisk gennemførlig og under visse 
forudsætninger på lang sigt kan være 
billigere end en fortsættelse af de

6. anerkender energikøreplanens 
konklusioner om, at energisektorens 
overgang på EU-plan er teknisk og 
økonomisk gennemførlig og under visse 
forudsætninger på lang sigt kan være 
billigere end en fortsættelse af de 
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nuværende politikker; nuværende politikker, især hvis man tager 
fordelene i andre sektorer i betragtning, 
f.eks. fald i kroniske sygdomme som følge 
af mindre luftforurening;

Or. en

Ændringsforslag 105
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. anerkender energikøreplanens 
konklusioner om, at energisektorens 
overgang på EU-plan er teknisk og 
økonomisk gennemførlig og under visse 
forudsætninger på lang sigt kan være 
billigere end en fortsættelse af de 
nuværende politikker;

6. anerkender energikøreplanens 
konklusioner om, at energisektorens 
overgang på EU-plan er teknisk og 
økonomisk gennemførlig og under visse 
forudsætninger på lang sigt kan være 
billigere end en fortsættelse af de 
nuværende politikker; mener dog, at der 
skal tages hensyn til den nationale 
kontekst, der kan variere meget mellem 
medlemsstaterne;

Or. pl

Ændringsforslag 106
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. anerkender energikøreplanens 
konklusioner om, at energisektorens
overgang på EU-plan er teknisk og 
økonomisk gennemførlig og under visse 
forudsætninger på lang sigt kan være
billigere end en fortsættelse af de 
nuværende politikker;

6. bifalder energikøreplanens konklusioner 
om, at energisektorens dekarbonisering på 
EU-plan er teknisk og økonomisk 
gennemførlig og under visse 
forudsætninger på lang sigt bliver billigere 
end et status quo-scenarie;
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Or. en

Ændringsforslag 107
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. anerkender energikøreplanens 
konklusioner om, at energisektorens 
overgang på EU-plan er teknisk og 
økonomisk gennemførlig og under visse 
forudsætninger på lang sigt kan være
billigere end en fortsættelse af de 
nuværende politikker;

6. anerkender energikøreplanens 
konklusioner om, at energisektorens 
overgang på EU-plan er teknisk og 
økonomisk gennemførlig og ifølge 
Kommissionens egen analyse billigere end 
en fortsættelse af de nuværende politikker;

Or. en

Ændringsforslag 108
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. anerkender energikøreplanens 
konklusioner om, at energisektorens 
overgang på EU-plan er teknisk og 
økonomisk gennemførlig og under visse 
forudsætninger på lang sigt kan være
billigere end en fortsættelse af de 
nuværende politikker;

6. anerkender energikøreplanens 
konklusioner om, at energisektorens 
overgang til bæredygtighed på EU-plan er 
teknisk og økonomisk gennemførlig og 
under visse forudsætninger på lang sigt
bliver billigere end en fortsættelse af de 
nuværende politikker;

Or. en

Ændringsforslag 109
Herbert Reul



PE496.406v01-00 64/147 AM\913063DA.doc

DA

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. anerkender energikøreplanens 
konklusioner om, at energisektorens 
overgang på EU-plan er teknisk og 
økonomisk gennemførlig og under visse 
forudsætninger på lang sigt kan være 
billigere end en fortsættelse af de 
nuværende politikker;

6. anerkender energikøreplanens 
konklusioner om, at energisektorens 
overgang på EU-plan er teknisk og 
økonomisk gennemførlig og under visse 
forudsætninger på lang sigt kunne være 
billigere end en fortsættelse af de 
nuværende politikker;

Or. de

Ændringsforslag 110
Francisco Sosa Wagner

Forslag til beslutning
Punkt 6 – afsnit 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. beklager, at Kommissionen ikke 
analyserede et scenarie for en stor andel 
af vedvarende energikilder og høj 
energieffektivitet i energikøreplanen 
2050; opfordrer Kommissionen til at køre 
et sådant scenarie for perioden frem til 
2030;

Or. en

Ændringsforslag 111
Ivo Belet

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. anmoder Kommissionen om at foreslå 
en social køreplan baseret på anstændigt 
arbejde og retfærdige 
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overgangsprincipper, hvilket vejleder 
EU's institutioner og medlemsstater om de 
energipolitiske valgs mulige sociale 
indvirkning på beskæftigelsen og 
lavindkomsthusholdningerne; finder det 
også vigtigt, at den næste strategiske 
energiredegørelse også fokuserer på den 
sociale dimension og giver et overblik 
over drøftelser og aftaler i 
medlemsstaterne mellem de offentlige 
myndigheder og arbejdsmarkedets parter 
om, hvordan retfærdige 
overgangsprincipper er blevet 
gennemført;

Or. en

Ændringsforslag 112
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. mener, at 2050-målene aldrig nås, 
hvis ikke EU påtager sig sit ansvar og 
spiller en central rolle i overgangen;
specielt for enorme projekter som 
offshorevind i Nordsøen og 
grænseoverskridende infrastruktur, der 
påvirker flere eller alle medlemsstater, bør 
EU skitsere prioriterede projekter og 
fungere som en central investor og 
dermed tiltrække private investeringer;

Or. en

Ændringsforslag 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. er enig med Kommissionen i, at der 
fortsat er teknologiske usikkerheder frem 
mod 2050, og anbefaler derfor, at 
fleksibilitet skal have en central placering 
i strategien; som følge heraf opfordrer 
Kommissionen til at undgå fastlåsning 
samt til at foreslå rammer for 2030 
baseret på et unikt mål i form af 
reducerede CO2-emissioner;

Or. en

Ændringsforslag 114
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. er imidlertid enig i Kommissionens 
forslag om, at EU's foranstaltninger er 
baseret på formodningen om, at der 
iværksættes en global klimaindsats, der 
ikke skal udvikles isoleret, men som skal 
tage hensyn til den internationale 
udvikling, f.eks. i forhold til CO2-
emissioner og negative følger for 
konkurrenceevnen;

Or. en

Ændringsforslag 115
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. er imidlertid enig i Kommissionens
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forslag om, at EU's foranstaltninger er 
baseret på formodningen om, at der 
iværksættes en global klimaindsats, der 
ikke skal udvikles isoleret, men ved at der 
tages hensyn til den internationale 
udvikling, f.eks. i forhold til CO2-
emissioner og negative følger for 
konkurrenceevnen;

Or. en

Ændringsforslag 116
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. beklager, at Kommissionen har 
undladt at undersøge et scenarie, der er 
baseret på en kombination af høj 
energieffektivitet og en stor andel af 
vedvarende energikilder, hvilket ville have 
givet meget positive resultater på grund af 
synergierne mellem de to; opfordrer 
Kommissionen til at analysere et sådant 
scenarie for 2050;

Or. en

Ændringsforslag 117
Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. beklager, at Kommissionen undlod at 
forelægge et scenarie baseret på både høj 
energieffektivitet og megen vedvarende 
energi, hvor der lægges vægt på de 
nødvendige synergier mellem vedvarende 
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energi og energieffektivitet; opfordrer 
Kommissionen til at medtage et sådant 
scenarie i modelarbejdet;

Or. en

Ændringsforslag 118
Sabine Wils, Marisa Matias

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. understreger, at energisektorens 
overgang skal følge princippet om 
sammenhæng med 
fællesskabspolitikkerne på miljøområdet, 
f.eks. EU's sjette miljøhandlingsprograms 
mål for nedbringelse af udendørs 
luftforurening;

Or. en

Ændringsforslag 119
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Punkt 6 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6b. understreger, at mennesker spiller en 
hovedrolle ved omdannelsen af 
energilandskabet; glæder sig derfor over 
medtagelsen af den sociale dimension i 
energikøreplanen; opfordrer 
Kommissionen til at arbejde videre med 
spørgsmålet og foreslå foranstaltninger til 
tilpasning af uddannelse og 
efteruddannelse for at skærpe en 
højtuddannet arbejdsstyrkes kompetencer 
og fremme beskæftigelsen; beder om at få 
undersøgt forbrugeromkostninger og -
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fordele med særlig opmærksomhed på 
energifattigdom og beskyttelse af 
lavindkomsthusstande, der er hårdest 
ramt af stigende energipriser;
understreger, at alle typer forbrugere og 
producenter/forbrugere skal inddrages i 
den sociale dialog, og at der bør 
gennemføres oplysningskampagner for at 
skabe de nødvendige adfærdsændringer;

Or. en

Ændringsforslag 120
Ivo Belet

Forslag til beslutning
Punkt 6 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6b. beder Kommissionen om yderligere 
oplysninger om virkningen af overgangen 
til et bæredygtigt energisystem for 
beskæftigelsen i de forskellige energi-, 
industri- og servicesektorer og om, at 
virkningerne af energikøreplanen drøftes 
med de mest berørte sektordialogudvalg;
beder endvidere Kommissionen om 
sammen med arbejdsmarkedets parter at 
udforme konkrete mekanismer til hjælp 
for sektorer og arbejdstagere, der er 
berørt af overgangen, og at rapportere til
Europa-Parlamentet om dette arbejde ved 
udgangen af 2013;

Or. en

Ændringsforslag 121
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Forslag til beslutning
Punkt 6 b (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

6b. anerkender, at den stigende betydning 
af elektricitet i fremtidens energimiks 
kræver, at alle midler til kulstoffattig 
elproduktion (konversionseffektivitet, 
vedvarende energi, opsamling og lagring 
af kulstof samt kerneenergi) udnyttes, 
hvis klimamålene skal nås uden at sætte 
forsyningssikkerheden og 
konkurrenceevnen på spil;

Or. en

Ændringsforslag 122
Sabine Wils, Marisa Matias

Forslag til beslutning
Punkt 6 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6b. understreger, at en vurdering af 
omkostninger og fordele ved forskellige 
scenarier for energiovergang bør omfatte 
omkostninger og fordele, der opstår i 
andre sektorer, f.eks. faldende forekomst 
af kroniske hjerte-kar- og 
luftvejssygdomme takket være mindre 
luftforurening;

Or. en

Ændringsforslag 123
Edit Herczog, Romana Jordan, Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til beslutning
Punkt 6 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6c. understreger, at indførelsen af en fuldt 
udviklet mekanisme for 
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grænseoverskridende energiinfrastruktur 
og udveksling af oplysninger i Unionen er 
en forudsætning for køreplanens succes; 
understreger, at der derfor er behov for en 
stærk samordning af medlemsstaternes 
politik og for fælles handling, solidaritet 
og gennemsigtighed med hensyn til 
ekstern energipolitik, energisikkerhed og 
nye investeringer i energiinfrastruktur;

Or. en

Ændringsforslag 124
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. anerkender konklusionerne i 
energikøreplanen for 2050 om, at der er 
ligheder mellem de foranstaltninger, som 
må træffes i de analyserede scenarier for at 
omdanne EU's energisystem, uanset den 
specifikke vej, der er valgt for i 2050 at nå 
et energisystem baseret på lavemission; 
mener, at vedvarende energi, 
energieffektivitet og energiinfrastruktur 
er "no regrets"-muligheder;

7. tager konklusionerne i energikøreplanen 
for 2050 om, at der er ligheder mellem de 
foranstaltninger, som må træffes i de 
analyserede scenarier for at omdanne EU's 
energisystem, til efterretning; er enigt i 
Kommissionens konklusion om, at de to 
vigtigste "no regrets"-muligheder er 
vedvarende energi og energieffektivitet;
beklager dog dybt, at Kommissionen ikke 
har undersøgt et kombineret scenarie med 
en stor andel af vedvarende energikilder 
og høj energieffektivitet, der ville bidrage 
til at reducere importen af energi og 
opfylde EU's langsigtede klimamål; 
mener, at der bør træffes et valg om, 
hvilken vej der skal følges for at sikre 
investeringssikkerhed; støtter kraftigt et 
fremtidigt bæredygtigt og sikkert 
energisystem, der kombinerer fordelene 
ved scenarie 2 (høj energieffektivitet) og 
scenarie 4 (en stor andel af vedvarende 
energikilder);

Or. en
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Ændringsforslag 125
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. anerkender konklusionerne i 
energikøreplanen for 2050 om, at der er 
ligheder mellem de foranstaltninger, som 
må træffes i de analyserede scenarier for at 
omdanne EU's energisystem, uanset den 
specifikke vej, der er valgt for i 2050 at nå 
et energisystem baseret på lavemission; 
mener, at vedvarende energi, 
energieffektivitet og energiinfrastruktur er
"no regrets"-muligheder;

7. anerkender konklusionerne i 
energikøreplanen for 2050 om, at der er 
ligheder mellem de foranstaltninger, som 
må træffes i de analyserede scenarier for at 
omdanne EU's energisystem, uanset den 
specifikke vej, der er valgt for i 2050 at nå 
et energisystem baseret på lavemission; 
mener, at vedvarende energi, 
energieffektivitet og energiinfrastruktur er
"no regrets"-muligheder, om end metoden 
for og omfanget af anvendelsen heraf kan 
have omfattende omkostningsmæssige 
følger for medlemsstaterne og 
forbrugerne, som bør tages i betragtning;

Or. en

Ændringsforslag 126
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. anerkender konklusionerne i 
energikøreplanen for 2050 om, at der er 
ligheder mellem de foranstaltninger, som 
må træffes i de analyserede scenarier for at 
omdanne EU's energisystem, uanset den 
specifikke vej, der er valgt for i 2050 at nå 
et energisystem baseret på lavemission;
mener, at vedvarende energi, 
energieffektivitet og energiinfrastruktur 
er "no regrets"-muligheder;

7. bifalder konklusionerne i 
energikøreplanen for 2050 om, at øget 
anvendelse af vedvarende energi, 
energieffektivitet og energiinfrastruktur 
er de no regrets-foranstaltninger, som må 
træffes i alle de analyserede scenarier for at 
omdanne EU's energisystem, uanset den 
specifikke vej, der er valgt for i 2050 at nå 
et energisystem baseret på lavemission;
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Or. en

Ændringsforslag 127
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. anerkender konklusionerne i 
energikøreplanen for 2050 om, at der er 
ligheder mellem de foranstaltninger, som 
må træffes i de analyserede scenarier for at 
omdanne EU's energisystem, uanset den 
specifikke vej, der er valgt for i 2050 at nå 
et energisystem baseret på lavemission; 
mener, at vedvarende energi, 
energieffektivitet og energiinfrastruktur er
"no regrets"-muligheder;

7. anerkender konklusionerne i 
energikøreplanen for 2050 om, at der er 
ligheder mellem de foranstaltninger, som 
må træffes i de analyserede scenarier for at 
omdanne EU's energisystem, uanset den 
specifikke vej, der er valgt for i 2050 at nå 
et energisystem baseret på lavemission; 
mener, at om end vedvarende energi, 
energieffektivitet og energiinfrastruktur er
"no regrets"-muligheder, kan metoden for 
og omfanget af anvendelsen heraf have 
omfattende omkostningsmæssige følger, 
som bør tages i betragtning;

Or. en

Ændringsforslag 128
Romana Jordan

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. anerkender konklusionerne i 
energikøreplanen for 2050 om, at der er 
ligheder mellem de foranstaltninger, som 
må træffes i de analyserede scenarier for at 
omdanne EU's energisystem, uanset den 
specifikke vej, der er valgt for i 2050 at nå 
et energisystem baseret på lavemission; 
mener, at vedvarende energi, 
energieffektivitet og energiinfrastruktur er
"no regrets"-muligheder;

7. anerkender konklusionerne i 
energikøreplanen for 2050 om, at der er 
ligheder mellem de foranstaltninger, som 
må træffes i de analyserede scenarier for at 
omdanne EU's energisystem, uanset den 
specifikke vej, der er valgt for i 2050 at nå 
et energisystem baseret på lavemission; 
mener, at vedvarende energi, intelligente 
net og energieffektivitet er "no regrets"-
muligheder, i det omfang de er 
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markedsdrevne;

Or. sl

Ændringsforslag 129
Herbert Reul

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. anerkender konklusionerne i 
energikøreplanen for 2050 om, at der er 
ligheder mellem de foranstaltninger, som 
må træffes i de analyserede scenarier for at 
omdanne EU's energisystem, uanset den 
specifikke vej, der er valgt for i 2050 at nå 
et energisystem baseret på lavemission; 
mener, at vedvarende energi, 
energieffektivitet og energiinfrastruktur er
"no regrets"-muligheder;

7. anerkender konklusionerne i 
energikøreplanen for 2050 om, at der er 
ligheder mellem de foranstaltninger, som 
må træffes i de analyserede scenarier for at 
omdanne EU's energisystem, uanset den 
specifikke vej, der er valgt for i 2050 at nå 
et energisystem baseret på lavemission; 
mener, at vedvarende energi, 
energieffektivitet og energiinfrastruktur er
"no regrets"-muligheder, men anerkender, 
at dette vil være forbundet med betydelige 
omkostninger;

Or. de

Ændringsforslag 130
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. anerkender konklusionerne i 
energikøreplanen for 2050 om, at der er 
ligheder mellem de foranstaltninger, som 
må træffes i de analyserede scenarier for at 
omdanne EU's energisystem, uanset den 
specifikke vej, der er valgt for i 2050 at nå 
et energisystem baseret på lavemission; 
mener, at vedvarende energi, 
energieffektivitet og energiinfrastruktur er

7. anerkender konklusionerne i 
energikøreplanen for 2050 om, at der er 
ligheder mellem de foranstaltninger, som 
må træffes i de analyserede scenarier for at 
omdanne EU's aldrende energisystem og 
-infrastruktur, uanset den specifikke vej, 
der er valgt for i 2050 at nå et optimeret
energisystem baseret på lavemission; 
mener, at vedvarende energi, 
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"no regrets"-muligheder; energieffektivitet og energiinfrastruktur er
"no regrets"-muligheder;

Or. en

Ændringsforslag 131
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. anerkender konklusionerne i 
energikøreplanen for 2050 om, at der er 
ligheder mellem de foranstaltninger, som 
må træffes i de analyserede scenarier for at 
omdanne EU's energisystem, uanset den 
specifikke vej, der er valgt for i 2050 at nå 
et energisystem baseret på lavemission; 
mener, at vedvarende energi, 
energieffektivitet og energiinfrastruktur er
"no regrets"-muligheder;

7. anerkender konklusionerne i 
energikøreplanen for 2050 om, at der er 
ligheder mellem de foranstaltninger, som 
må træffes i de analyserede scenarier for at 
omdanne EU's energisystem, uanset den 
specifikke vej, der er valgt for i 2050 at nå 
et energisystem baseret på lavemission; 
mener, at indenlandsk vedvarende energi, 
energieffektivitet og energiinfrastruktur er
"no regrets"-muligheder;

Or. en

Ændringsforslag 132
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. understreger, at Kommissionen forud 
for vedtagelsen af EU-forpligtelser på 
energi- og klimaområdet efter 2020 skal 
udarbejde og fremlægge 
konsekvensanalyser af de foreslåede 
løsninger, herunder i relation til de 
enkelte stater; mener, at denne tilgang vil 
sikre en passende vurdering af de 
foreslåede løsninger for hver enkelt EU-
medlemsstat;
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Or. pl

Ændringsforslag 133
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. mener, at finanskrisen bør udnyttes 
som en lejlighed til at omdanne vores 
samfundsudviklingsmodel i retning af en 
meget energieffektiv og klimarobust 
økonomi fuldt ud baseret på vedvarende 
energi; understreger behovet for, at 
Kommissionen forelægger konkrete 
forslag til en klima- og energipakke 2030 
med udgangspunkt i de nuværende tre 
søjler, dvs. drivhusgasser, vedvarende 
energi og energieffektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 134
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. støtter princippet om energi til alle, og 
understreger derfor, at der bør rettes 
særlig opmærksomhed mod 
lavindkomsthusstande, som vil få 
problemer med at håndtere omdannelsen 
af energisystemet, hvis energipriserne 
stiger som forventet; mener, at der bør 
fastlægges særlige foranstaltninger på 
europæisk, nationalt og lokalt niveau for 
at undgå energifattigdom;
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Or. en

Ændringsforslag 135
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. påpeger, at vedtagelsen af 
dekarboniseringsstrategien uden 
hensyntagen til situationen i en del af 
medlemsstaterne kan medføre en alvorlig 
forøgelse af energifattigdom, der finder 
sted, når energiomkostningerne udgør 
mere end 10 % af 
husholdningsbudgetterne;

Or. pl

Ændringsforslag 136
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til beslutning
Punkt 7 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7b. minder om den usikkerhed, der er 
forbundet med anvendelsen af et 
begrænset sæt analytiske instrumenter, 
herunder økonometriske modeller, der 
vedrører 2050-perspektivet; minder om, at 
medlemsstaterne ikke har adgang til viden 
om den detaljerede funktion af de 
økonometriske modeller (f.eks. PRIMES-
modellen); mener, at der i forbindelse 
med en så langsigtet planlægning skal 
tages hensyn til de generelle 
begrænsninger forbundet med
modellering, og at brugen af forskellige 
modeller til at udarbejde specifikke 
prognoser kan give resultater, der afviger 
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markant fra hinanden; understreger, at 
Kommissionen hele tiden anvender den 
samme model, der ikke varierer ret meget, 
når den udarbejder konsekvensanalyser 
af foranstaltningerne i meddelelserne om 
en lavemissionsøkonomi i 2050, og at 
medlemsstaterne i praksis ikke har 
mulighed for at underkaste metoden en 
grundig kontrol;

Or. pl

Ændringsforslag 137
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at 
der i alle dekarboniseringsscenarier, som 
er undersøgt i Kommissionens 
meddelelser, forudsættes en øget andel af 
vedvarende energi i EU's energimiks på 
omkring 30 % af det samlede 
bruttoenergiforbrug inden 2030;

8. anerkender, at en væsentligt større andel 
af vedvarende energi i EU's energiforbrug 
efter 2020, herunder i 2030, er en 
forudsætning for et mere bæredygtigt 
energisystem; bemærker imidlertid, at 
ingen af de scenarier, som Kommissionen 
har undersøgt i sin meddelelse, er baseret 
på en kombination af en øget andel af 
vedvarende energi og højere 
energieffektivitet, som ville gøre det 
muligt for EU at opnå en økonomi, der 
næsten fuldt ud er baseret på vedvarende 
energi, inden 2050; opfordrer i lyset af 
behovet for at sikre tillid blandt 
investorerne til, at de energi- og 
klimaforandringspolitiske rammer for
2030 skal omfatte ambitiøse mål for 
vedvarende energi, energibesparelser og 
nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser;

Or. en
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Ændringsforslag 138
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at
der i alle dekarboniseringsscenarier, som
er undersøgt i Kommissionens 
meddelelser, forudsættes en øget andel af 
vedvarende energi i EU's energimiks på 
omkring 30 % af det samlede 
bruttoenergiforbrug inden 2030;

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; understreger, at andelen af 
vedvarende energikilder i det endelige 
energiforbrug kan nå op på 45 % inden 
2030; mener, at det f.eks. kan ske ved i 
højere grad at fokusere på 
energieffektivitet og ved at fastsætte de 
rette mål, som ville skabe den nødvendige 
sikkerhed for investorer i energisektoren;

Or. en

Ændringsforslag 139
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030;

8. anerkender, at en væsentlig større andel 
af vedvarende energi efter 2020 er et 
centralt element i et fremtidigt
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030, hvilket vil føre til en andel af 
vedvarende energi på mere end 55 % i 
2050; understreger, at der kan opnås en 
øget andel af vedvarende energi på op til 
45 % inden 2030, hvis der på et tidligt 
tidspunkt investeres i energieffektivitet, og 
hvis vedvarende opvarmnings- og 
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afkølingsteknologier fuldt ud tages i 
betragtning;

Or. en

Ændringsforslag 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030;

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030; mener, at udviklingen hen imod en 
bedre politik for energieffektivitet bør 
omfatte fokus på hele udbuds- og 
efterspørgselskæden for energi, herunder 
omdannelse, transmission, distribution og 
forsyning, såvel som forbrug i industri, 
bygninger og husholdninger;

Or. en

Ændringsforslag 141
Francisco Sosa Wagner

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at der 

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi i EU's samlede 
bruttoenergiforbrug efter 2020 er en 
forudsætning for et mere bæredygtigt 
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i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030;

energisystem; anerkender, at man ved at 
forudsætte en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på mindst 30 % af 
det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030 ville sikre energisektoren den 
nødvendige investeringssikkerhed, 
samtidig med at der gives mulighed for 
betydelige makroøkonomiske fordele;

Or. en

Ændringsforslag 142
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030;

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030; forudsætter imidlertid, at der ikke 
fastsættes yderligere bindende mål, før 
der er indgået en international aftale om 
nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, eller før der træffes 
tilsvarende foranstaltninger i andre større 
økonomier;

Or. en

Ændringsforslag 143
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til beslutning
Punkt 8
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030;

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030; understreger dog betydningen af al 
kulstoffattig elproduktion, hvis 
dekarboniserings- og klimamålene skal 
nås uden at sætte forsyningssikkerheden 
og konkurrenceevnen på spil;

Or. en

Ændringsforslag 144
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030;

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030; bemærker, at der i tilfælde af 
vedvarende energi skal tages hensyn til 
virkningen af vedvarende energi på de 
højere energipriser samt situationen for 
energiintensive industrier i hele EU;

Or. pl
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Ændringsforslag 145
Sabine Wils, Marisa Matias

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030;

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030; fremhæver manglen på et scenarie 
med en stor andel af vedvarende 
energikilder og høj energieffektivitet i 
Energikøreplanen 2050, som ville sikre en 
øget andel af vedvarende energi i EU's 
energimiks;

Or. en

Ændringsforslag 146
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030;

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem, men understreger, at 
vedvarende energi alene ikke kan bane 
vejen for dekarbonisering og skal 
kombineres med alternative energikilder; 
anerkender endvidere, at der i alle 
dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
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af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030;

Or. en

Ændringsforslag 147
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030;

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU-medlemsstaternes 
gennemsnitlige energimiks på omkring 30 
% af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030;

Or. en

Ændringsforslag 148
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. anerkender, at en større andel af 
vedvarende energi efter 2020 er et centralt 
element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 

8. anerkender, at en større andel af modne
vedvarende energikilder efter 2020 er et 
centralt element i et mere bæredygtigt 
energisystem; anerkender endvidere, at der 
i alle dekarboniseringsscenarier, som er 
undersøgt i Kommissionens meddelelser, 
forudsættes en øget andel af vedvarende 
energi i EU's energimiks på omkring 30 % 
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af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030;

af det samlede bruttoenergiforbrug inden 
2030;

Or. en

Ændringsforslag 149
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. anerkender den stigende interaktion 
mellem centraliserede store systemer og 
decentraliserede systemer; understreger 
endvidere behovet for at udvikle en 
sammenhængende strategi for fremme af 
anvendelsen af små energianlæg;

Or. en

Ændringsforslag 150
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Underoverskrift 2 a (ny) (efter punkt 8)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Energieffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 151
Romana Jordan

Forslag til beslutning
Punkt 9
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet og energibesparelser vil 
spille en central rolle i omdannelsen af 
energisystemet, og at opnåelsen af 2020-
målene er et vigtigt grundlag for yderligere 
fremskridt op til 2050; anbefaler i den 
henseende, at energieffektivitet integreres 
i medlemsstaternes nationale 
undervisningsplaner;

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet og energibesparelser vil 
spille en central rolle i omdannelsen af 
energisystemet, og at opnåelsen af 2020-
målene er et vigtigt grundlag for yderligere 
fremskridt op til 2050;

Or. sl

Ændringsforslag 152
Lambert van Nistelrooij

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet og energibesparelser vil 
spille en central rolle i omdannelsen af 
energisystemet, og at opnåelsen af 2020-
målene er et vigtigt grundlag for yderligere 
fremskridt op til 2050; anbefaler i den 
henseende, at energieffektivitet integreres i 
medlemsstaternes nationale 
undervisningsplaner;

9. understreger, at decentraliseret 
produktion og forbedret energieffektivitet 
og energibesparelser vil spille en central 
rolle i omdannelsen af energisystemet, og 
at opnåelsen af 2020-målene er et vigtigt 
grundlag for yderligere fremskridt op til 
2050; opfordrer Kommissionen til 
eksplicit at medtage decentraliseret 
produktion i prognoserne for fremtiden; 
opfordrer desuden Kommissionen til 
nøjagtigt at kortlægge de finansielle og 
tekniske hindringer, som står i vejen for 
væksten i den decentraliserede 
produktion; anbefaler i den henseende, at
decentraliseret produktion og
energieffektivitet integreres i 
medlemsstaternes nationale 
undervisningsplaner;

Or. nl
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Ændringsforslag 153
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet og energibesparelser vil 
spille en central rolle i omdannelsen af 
energisystemet, og at opnåelsen af 2020-
målene er et vigtigt grundlag for yderligere 
fremskridt op til 2050; anbefaler i den 
henseende, at energieffektivitet integreres i 
medlemsstaternes nationale 
undervisningsplaner;

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet og energibesparelser vil 
spille en central rolle i omdannelsen af 
energisystemet, og at opnåelsen af 2020-
målene er en forudsætning for yderligere 
fremskridt op til 2050; anbefaler i den 
henseende, at medlemsstaterne øger deres 
indsats for fuldt ud at gennemføre 
direktivet om energieffektivitet, der blev 
vedtaget for nylig, og gå endnu længere, 
og at Kommissionen forelægger ambitiøse 
politiske rammer for energieffektivitet og 
–besparelser, herunder mål for 2030;

Or. en

Ændringsforslag 154
Herbert Reul

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet og energibesparelser vil 
spille en central rolle i omdannelsen af 
energisystemet, og at opnåelsen af 2020-
målene er et vigtigt grundlag for yderligere 
fremskridt op til 2050; anbefaler i den 
henseende, at energieffektivitet integreres i 
medlemsstaternes nationale 
undervisningsplaner;

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet vil spille en central rolle i 
omdannelsen af energisystemet, og at 
opnåelsen af 2020-målene er et vigtigt 
grundlag for yderligere fremskridt op til 
2050; anbefaler derfor medlemsstaterne og 
Kommissionen at styrke inddragelsen af 
nationale koncepter og udviklingsbanker 
og fremme udveksling af oplysninger om 
bedste praksis; anbefaler i den henseende, 
at energieffektivitet integreres i 
medlemsstaternes nationale 
undervisningsplaner;
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Or. de

Ændringsforslag 155
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet og energibesparelser vil 
spille en central rolle i omdannelsen af 
energisystemet, og at opnåelsen af 2020-
målene er et vigtigt grundlag for yderligere 
fremskridt op til 2050; anbefaler i den 
henseende, at energieffektivitet integreres i 
medlemsstaternes nationale 
undervisningsplaner;

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet og energibesparelser vil 
spille en central rolle i omdannelsen af 
energisystemet, og at opnåelsen af 2020-
målene er et vigtigt grundlag for yderligere 
fremskridt op til 2050; fremhæver 
betydningen af decentral 
energiproduktion, når det gælder om at 
øge energieffektiviteten; anbefaler, at 
energieffektivitet integreres i 
medlemsstaternes nationale 
undervisningsplaner;

Or. en

Ændringsforslag 156
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet og energibesparelser vil 
spille en central rolle i omdannelsen af 
energisystemet, og at opnåelsen af 2020-
målene er et vigtigt grundlag for yderligere 
fremskridt op til 2050; anbefaler i den 
henseende, at energieffektivitet integreres i 
medlemsstaternes nationale 
undervisningsplaner;

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet og energibesparelser vil 
spille en central rolle i omdannelsen af 
energisystemet, og at opnåelsen af 2020-
målene er et vigtigt grundlag for yderligere 
fremskridt op til 2050; foreslår i den 
henseende, at der fastsættes bindende mål 
for energieffektivitet for 2030, 2040 og 
2050; anbefaler, at oplysningskampagner 
og energieffektivitet integreres i 
medlemsstaternes nationale 
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undervisningsplaner;

Or. en

Ændringsforslag 157
Sabine Wils, Marisa Matias

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet og energibesparelser vil 
spille en central rolle i omdannelsen af 
energisystemet, og at opnåelsen af 2020-
målene er et vigtigt grundlag for yderligere 
fremskridt op til 2050; anbefaler i den 
henseende, at energieffektivitet integreres i 
medlemsstaternes nationale 
undervisningsplaner;

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet og energibesparelser vil 
spille en central rolle i omdannelsen af 
energisystemet, og at opnåelsen af 2020-
målene er et vigtigt grundlag for yderligere 
fremskridt op til 2050; anbefaler i den 
henseende, at der foreslås et mål for
energieffektivitet for 2030 som led i den 
nye klima- og energipakke;

Or. en

Ændringsforslag 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet og energibesparelser vil 
spille en central rolle i omdannelsen af 
energisystemet, og at opnåelsen af 2020-
målene er et vigtigt grundlag for yderligere 
fremskridt op til 2050; anbefaler i den 
henseende, at energieffektivitet integreres i 
medlemsstaternes nationale 
undervisningsplaner;

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet og energibesparelser vil 
spille en central rolle i omdannelsen af 
energisystemet, og at opnåelsen af 2020-
målene er en hovedprioritet for yderligere 
fremskridt op til 2050; anbefaler i den 
henseende, at energieffektivitet integreres i 
medlemsstaternes nationale 
undervisningsplaner;

Or. en
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Ændringsforslag 159
Gaston Franco

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet og energibesparelser vil 
spille en central rolle i omdannelsen af 
energisystemet, og at opnåelsen af 2020-
målene er et vigtigt grundlag for yderligere 
fremskridt op til 2050; anbefaler i den 
henseende, at energieffektivitet integreres i 
medlemsstaternes nationale 
undervisningsplaner;

9. understreger, at forbedret 
energieffektivitet og energibesparelser vil 
spille en central rolle i omdannelsen af 
energisystemet, og at opnåelsen af 2020-
målene er en hovedprioritet for yderligere 
fremskridt op til 2050; anbefaler i den 
henseende, at energieffektivitet integreres i 
medlemsstaternes nationale 
undervisningsplaner;

Or. en

Ændringsforslag 160
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. opfordrer derfor indtrængende til flere 
energieffektivitetsforanstaltninger med 
henblik på at tage hånd om problemet 
med energifattigdom, der hovedsagelig 
omhandler varme, i samfundene i EU; 
tilskynder samtidig til analyse og revision 
af national lovgivning, der udgør en 
hindring for investeringer i 
energeffektivitet/optimering af 
varmeproduktion og –forbrug i visse 
medlemsstater (beskatning, offentlige 
indkøb, varmepriser osv.);

Or. en



AM\913063DA.doc 91/147 PE496.406v01-00

DA

Ændringsforslag 161
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. understreger, at energieffektivitet og 
energibesparelser er den mest 
omkostningseffektive metode for EU til at 
opnå overgangen til en økonomi, der 
næsten fuldt ud er baseret på vedvarende 
energi, og samtidig sikre nye 
arbejdspladser, innovation og et fald i 
importen af fossilt brændstof og 
atomenergi samt en mindskelse af den 
generelle afhængighed af import; minder 
om, at EU på nuværende tidspunkt bruger 
omkring 4 % af sit BNP (488 mia. EUR i 
2011) på import af energi fra tredjelande; 
understreger, at et hurtigt paradigmeskift 
hen imod vedvarende energi og 
energibesparelser vil begrænse 
pengeoverførslerne fra EU til producenter 
fra tredjelande af mineralsk olie, 
naturgas, stenkul og atomenergi 
betydeligt og gøre EU's økonomi mere 
modstandsdygtig over for høje 
energipriser og energi- og prisudsving; 
anbefaler, at medlemsstaterne inddrager 
mål for energieffektivitet i flere 
politikområder og foretager en 
systematisk analyse af 
energibesparelsespotentialet i centrale 
sektorer som bygnings- og 
transportsektoren; understreger i den 
henseende, at det mest lovende 
aktionsområde er renovering af 
eksisterende bygninger, som ville sænke 
det globale energiforbrug i denne sektor 
med 80 % inden 2050;

Or. en
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Ændringsforslag 162
Francisco Sosa Wagner

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. understreger, at alle 
dekarboniseringsscenarier viser, at 
energieffektivitet er en nøglefaktor, når 
det gælder om at sikre overgangen til en 
lavemissionsøkonomi, og understreger, at 
energieffektivitet er et væsentligt element i 
EU's vækst og konkurrenceevne; 
fremhæver, at det for at nå 
dekarboniseringsmålene for 2050 ville 
være nødvendigt at nå målet for 
energieffektivitet i 2020 og fastsætte nye 
mellemliggende mål for 2030; mener, at 
en bedre politik for energieffektivitet bør 
omfatte fokus på hele udbuds- og 
efterspørgselskæden for energi, herunder 
omdannelse, transmission, distribution og 
forsyning, såvel som forbrug i industri, 
bygninger og husholdninger;

Or. en

Ændringsforslag 163
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. understreger behovet for på 
europæisk, nationalt og lokalt plan at 
anvende en integreret tilgang omfattende 
potentielle besparelser i energiforsynings-
og slutanvendelsessektorerne; mener, at 
overgangen til en lavemissionsøkonomi 
kræver større opmærksomhed på 
dekarbonisering af opvarmnings- og 
afkølingssystemerne;
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Or. en

Ændringsforslag 164
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 9 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9b. anbefaler, at medlemsstaterne 
inddrager mål for energieffektivitet i flere 
politikområder og foretager en 
systematisk analyse af 
energibesparelsespotentialet i centrale 
sektorer som bygnings- og 
transportsektoren; understreger i den 
henseende, at det mest lovende 
aktionsområde er renovering af 
eksisterende bygninger, som ville sænke 
det globale energiforbrug i denne sektor 
med 80 % inden 2050; minder om, at alle 
nye bygninger bør være næsten 
energineutrale senest inden udgangen af 
2020; opfordrer til en styrkelse og hurtig 
vedtagelse og gennemførelse af 
miljødesign- og 
energimærkningsforanstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 165
Francisco Sosa Wagner

Forslag til beslutning
Punkt 9 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9b. påpeger, at der bør rettes særlig 
opmærksomhed mod at øge den offentlige 
bevidsthed samt kompetenceniveauet hos 
alle professionelle aktører, der medvirker 
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ved indførelsen af energieffektivitet på 
alle niveauer (vurdering af eksisterende 
energimæssig ydeevne, design og 
implementering af 
energieffektivitetsløsninger, energieffektiv 
drift og vedligeholdelse);

Or. en

Ændringsforslag 166
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 9 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9c. understreger, at det er afgørende at 
lægge større vægt på energiforbruget, hvis 
omdannelsen af energisystemet skal blive 
en realitet; understreger behovet for at 
prioritere efterspørgselssiden højere for at 
sikre udbredelsen af teknologier og 
systemer til slutbrugerne, samtidig med at 
der opnås en billig og bæredygtig 
energiomstilling for samfundet;

Or. en

Ændringsforslag 167
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi 

10. understreger det akutte behov for at 
modernisere den eksisterende 
energiinfrastruktur og opføre ny 
energiinfrastruktur, herunder gennem 
etablering af ny, intelligent og fleksibel 
infrastruktur – inklusive intelligente net og 
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i hele EU, hvis nødvendighed er blevet 
påvist; understreger derudover det akutte 
behov for indførelsen af mekanismer, der 
giver mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

målere – og fuldt integreret 
netværksplanlægning for bl.a. at øge 
tilgængeligheden af 
lavemissionsenergikilder, herunder
vedvarende energikilder, som på 
nuværende tidspunkt kun er i 
planlægningsfasen i EU; understreger 
derudover det akutte behov for indførelsen 
af mekanismer, der giver mulighed for EU-
finansiering af infrastrukturprojekter af 
fælles interesse;

Or. pl

Ændringsforslag 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi
i hele EU, hvis nødvendighed er blevet 
påvist; understreger derudover det akutte 
behov for indførelsen af mekanismer, der 
giver mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur, særlig
intelligente net (herunder intelligente
målere) og fuldt integreret 
netværksplanlægning for bl.a. at integrere
alle energikilder i hele EU, hvis 
nødvendighed er blevet påvist; minder om, 
at omkostningsoptimale politikker 
varierer afhængigt af 
efterspørgselsmønster, 
forsyningspotentiale, geografiske forhold 
og økonomisk situation på lokalt niveau;
understreger derudover det akutte behov 
for indførelsen af stabile og forudsigelige 
lovgivningsrammer samt mekanismer, der 
giver mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

Or. en
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Ændringsforslag 169
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger det akutte behov for ny,
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi i 
hele EU, hvis nødvendighed er blevet 
påvist; understreger derudover det akutte 
behov for indførelsen af mekanismer, der 
giver mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

10. understreger det akutte behov for 
intelligent og fleksibel energiinfrastruktur
– inklusive intelligente net, fleksibel 
lavemissionsreservekapacitet og
intelligente målere – og fuldt integreret 
netværksplanlægning for bl.a. at integrere 
lokale og mere fjerntliggende kilder til 
vedvarende energi i hele EU, hvis 
nødvendighed er blevet påvist; 
understreger derudover det akutte behov 
for indførelsen af mekanismer, der skaber 
EU-markedsmekanismer, som fremmer 
udbredelsen af en fleksibel 
reservekapacitet og giver mulighed for 
EU-finansiering af infrastrukturprojekter af 
fælles interesse;

Or. en

Ændringsforslag 170
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi 
i hele EU, hvis nødvendighed er blevet 
påvist; understreger derudover det akutte 
behov for indførelsen af mekanismer, der 
giver mulighed for EU-finansiering af 

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere – og et
fuldt integreret europæisk forsyningsnet
for bl.a. at integrere hastigt voksende
kilder til vedvarende energi i hele EU samt 
nye former for udnyttelse og lagring af 
elektricitet (såsom elektriske køretøjer); 
understreger derudover det akutte behov 
for indførelsen af mekanismer, der giver 
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infrastrukturprojekter af fælles interesse; mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse i 
tråd med retningslinjerne for 
energiinfrastruktur og Connecting 
Europe-faciliteten;

Or. en

Ændringsforslag 171
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi i 
hele EU, hvis nødvendighed er blevet 
påvist; understreger derudover det akutte 
behov for indførelsen af mekanismer, der 
giver mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi i 
hele EU med henblik på at gøre det muligt 
at integrere egne 
mikrokraftvarmeenheder og gøre det 
muligt for borgere at levere overskuddet 
tilbage til nettet; understreger derudover 
det akutte behov for indførelsen af 
mekanismer, der giver mulighed for EU-
finansiering af infrastrukturprojekter af 
fælles interesse;

Or. en

Ændringsforslag 172
Holger Krahmer

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
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inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi i 
hele EU, hvis nødvendighed er blevet 
påvist; understreger derudover det akutte 
behov for indførelsen af mekanismer, der 
giver mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi i 
hele EU, hvis nødvendighed er blevet 
påvist; understreger derudover det akutte 
behov for indførelsen af mekanismer, der 
giver mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse i 
henhold til klare og gennemsigtige 
kriterier, samtidig med at 
konkurrenceforvridninger undgås;

Or. de

Ændringsforslag 173
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi i 
hele EU, hvis nødvendighed er blevet 
påvist; understreger derudover det akutte 
behov for indførelsen af mekanismer, der 
giver mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og programmer 
for reaktion på efterspørgsel, der 
fokuserer på energibesparelser og fordele 
for forbrugerne – og fuldt integreret 
netværksplanlægning for bl.a. at integrere 
lokale og mere fjerntliggende kilder til 
vedvarende energi i hele EU, hvis 
nødvendighed er blevet påvist; 
understreger derudover det akutte behov 
for indførelsen af mekanismer, der giver 
mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

Or. en

Ændringsforslag 174
Gaston Franco

Forslag til beslutning
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Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi i 
hele EU, hvis nødvendighed er blevet 
påvist; understreger derudover det akutte 
behov for indførelsen af mekanismer, der 
giver mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi i 
hele EU og nye former for 
elektricitetsudnyttelse (såsom elektriske 
køretøjer og hybride plug-in-køretøjer), 
hvis nødvendighed er blevet påvist; 
understreger derudover det akutte behov 
for indførelsen af mekanismer, der giver 
mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

Or. en

Ændringsforslag 175
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi i 
hele EU, hvis nødvendighed er blevet 
påvist; understreger derudover det akutte 
behov for indførelsen af mekanismer, der 
giver mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
særlig intelligente net og målere, 
energilagring og CO2-infrastruktur 
(herunder både CCS og CCU) – og fuldt 
integreret netværksplanlægning for bl.a. at 
integrere lokale og mere fjerntliggende 
kilder til vedvarende energi i hele EU, hvis 
nødvendighed er blevet påvist; 
understreger derudover det akutte behov 
for indførelsen af mekanismer, der giver 
mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

Or. en
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Ændringsforslag 176
Romana Jordan

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi i 
hele EU, hvis nødvendighed er blevet 
påvist; understreger derudover det akutte 
behov for indførelsen af mekanismer, der 
giver mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent, fleksibel og dynamisk
infrastruktur – inklusive intelligente net og 
målere og et hensigtsmæssigt 
reservestrømsystem – og fuldt integreret 
netværksplanlægning for bl.a. at integrere 
lokale og mere fjerntliggende kilder til 
vedvarende energi i hele EU, hvis 
nødvendighed er blevet påvist; 
understreger derudover det akutte behov 
for indførelsen af mekanismer, der giver 
mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

Or. sl

Ændringsforslag 177
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi i 
hele EU, hvis nødvendighed er blevet 
påvist; understreger derudover det akutte 
behov for indførelsen af mekanismer, der 
giver mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere, 
redskaber til informationsforvaltning og 
"virtuelle kraftværker" – og fuldt 
integreret netværksplanlægning for bl.a. at 
integrere lokale og mere fjerntliggende 
kilder til vedvarende energi i hele EU, hvis 
nødvendighed er blevet påvist; 
understreger derudover det akutte behov 
for indførelsen af mekanismer, der giver 
mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;
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Or. en

Ændringsforslag 178
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi i 
hele EU, hvis nødvendighed er blevet 
påvist; understreger derudover det akutte 
behov for indførelsen af mekanismer, der 
giver mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel elektricitets- og 
gasinfrastruktur – inklusive intelligente 
net og målere – og fuldt integreret 
netværksplanlægning for bl.a. at integrere 
lokale og mere fjerntliggende kilder til 
vedvarende energi i hele EU, hvis 
nødvendighed er blevet påvist; 
understreger derudover det akutte behov 
for indførelsen af mekanismer, der giver 
mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

Or. en

Ændringsforslag 179
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi i 
hele EU, hvis nødvendighed er blevet 
påvist; understreger derudover det akutte 
behov for indførelsen af mekanismer, der 
giver mulighed for EU-finansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;

10. understreger det akutte behov for ny, 
intelligent og fleksibel infrastruktur –
inklusive intelligente net og målere – og 
fuldt integreret netværksplanlægning for 
bl.a. at integrere lokale og mere 
fjerntliggende kilder til vedvarende energi i 
hele EU, hvis nødvendighed er blevet 
påvist; understreger derudover det akutte 
behov for indførelsen af mekanismer, der 
giver mulighed for EU-samfinansiering af 
infrastrukturprojekter af fælles interesse;
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Or. en

Begrundelse

Samfinansiering – og ikke blot EU-finansiering – vil sikre mere effektive og bæredygtige 
projekter.

Ændringsforslag 180
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. understreger behovet for en 
omgående indsats for at sikre kontinuitet i 
energiforsyningen, øge sikkerheden for 
investorer og minimere flaskehalse; 
mener, at forsinkelser ikke blot vil øge 
omkostningerne, men også forsinke 
udviklingen af de nødvendige teknologier;

Or. en

Ændringsforslag 181
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. opfordrer EU til at fremme en fuld 
integration af opvarmnings- og 
afkølingssektoren på sin vej mod et 
kulstoffattigt energisystem i 2050;

Or. en

Ændringsforslag 182
Vladko Todorov Panayotov
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Forslag til beslutning
Punkt 10 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10b. henleder opmærksomheden på, at 
millioner af EU-borgere lider af 
energifattigdom, og opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at 
optrappe overgangen til en kulstoffattig, 
energieffektiv økonomi ved hjælp af 
mekanismer på både udbuds- og 
efterspørgselssiden med henblik på at 
fremme en overordnet ændring i 
energiforbrugsadfærden;

Or. en

Ændringsforslag 183
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. understreger vigtigheden af en høj 
energieffektivitet, hvis målene for 
energisikkerhed og drivhusgasreduktion 
skal nås, og de positive virkninger på 
EU's konkurrenceevne, førerskab på 
erhvervsområdet, jobskabelse, 
energimæssige uafhængighed og 
energipriser; understreger behovet for at 
nå målet om en energieffektivitet på 20 % 
i 2020 og for at fastsætte bindende 
mellemliggende mål for 2030, 2040 for at 
nå op på 40 % i 2050; anbefaler, at der 
samtidig med, at man forsøger at øge 
energieffektiviteten, ses på alle faser og 
alle aktører i udbuds- og 
efterspørgselskæden (bl.a.: produktion, 
forarbejdning, transmission, distribution 
og forbrug på alle niveauer);

Or. en
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Ændringsforslag 184
Rolandas Paksas

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. opfordrer EU til at overveje en fuld 
integration af opvarmnings- og 
afkølingssektoren på vej mod et 
kulstoffattigt energisystem i 2050; 
bemærker, at denne sektor i dag står for 
ca. 45 % af det endelige energiforbrug i 
Europa, og at der er behov for en bedre 
forståelse af den vigtige rolle, som 
opvarmning og afkøling spiller med 
henblik på indførelse af kulstoffattige 
energisystemer; opfordrer derfor 
Kommissionen til at indsamle de 
nødvendige data, der afspejler kilderne til 
og anvendelsen af opvarmning og 
afkøling og distributionen af opvarmning 
til de forskellige grupper af slutbrugere 
(bolig, industri, den tertiære sektor);

Or. en

Ændringsforslag 185
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. understreger, at der for at nå frem til 
en fuldstændig dekarbonisering af EU's 
energiforsyning på lang sigt er behov for 
at arbejde på en tættere integration med 
nabolande og –regioner som f.eks. Norge, 
Schweiz og det sydlige 
Middelhavsområde; understreger, at 
Europa kan drage fordel af udviklingen 
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af betydelige vedvarende energikilder i 
disse regioner med henblik på dækning af 
både lokal efterspørgsel og med 
udviklingen af 
langdistancenetsammenkoblinger en 
begrænset andel af efterspørgslen i EU;

Or. en

Ændringsforslag 186
Gaston Franco

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. bemærker, at der er behov for en 
bedre forståelse af den vigtige rolle, som 
opvarmning og afkøling spiller i 
forbindelse med 
lavemissionsenergisystemer, da denne 
sektor i dag står for ca. 45 % af det 
endelige energiforbrug i Europa; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at afsætte flere midler 
til lokal energiinfrastruktur som f.eks. 
fjernvarme og fjernkøling, som medfører 
effektive lavemissions- eller 
nulemissionsløsninger, der vil fortrænge 
importen og udveksling/transport af 
energi i Europa;

Or. en

Ændringsforslag 187
Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. er enig i det synspunkt, der kommer 



PE496.406v01-00 106/147 AM\913063DA.doc

DA

til udtryk i energikøreplanen 2050, om, at 
der er behov for en hasteindsats med 
hensyn til den politiske ramme, der skal 
anvendes efter 2020, og opfordrer 
Europa-Kommissionen til på grundlag af 
køreplanen og efterfølgende meddelelser 
om det indre energimarked og vedvarende 
energi at fremlægge en meddelelse om en 
sammenhængende politisk ramme for 
2030 inden udgangen af Europa-
Kommissionens og Europa-Parlamentets 
nuværende mandatperioder;

Or. en

Ændringsforslag 188
Alejo Vidal-Quadras<

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. understreger behovet for på 
europæisk, nationalt og lokalt plan at 
anvende en integreret tilgang omfattende 
potentielle besparelser i energiforsynings-
og slutanvendelsessektorerne; mener, at 
overgangen til en lavemissionsøkonomi 
kræver større opmærksomhed på 
opvarmnings- og afkølingssektorerne; 
fastslår desuden, at lokale aktører skal 
spille en central rolle i realiseringen af 
visionen om en lavemissionsøkonomi og i 
udviklingen af en lokal, integreret tilgang 
til energi;

Or. en

Ændringsforslag 189
Adina-Ioana Vălean

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. understreger, at der bør lægges 
større vægt på energiforbruget for at nå 
frem til en dekarbonisering af 
energilandskabet; understreger derfor 
behovet for at prioritere forvaltningen af 
efterspørgselssiden højere for at sikre 
udbredelsen af teknologier og systemer til 
slutbrugerne samtidig med, at der opnås 
en energiomstilling, der er billig og 
bæredygtig for samfundet som helhed;

Or. en

Ændringsforslag 190
Edit Herczog, Romana Jordan

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. bemærker, at finansieringspotentiale 
på EU-plan og på nationalt plan er en 
forudsætning for opbygningen af en ny 
energiinfrastruktur i Europa, idet der 
tages hensyn til såvel omkostninger til 
nyopførelser som omkostninger til 
nedlukning af forældede faciliteter og 
miljømæssig og social genopretning i de 
regioner, hvor de er beliggende;

Or. en

Ændringsforslag 191
Vicky Ford, Giles Chichester

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. mener, at en yderligere 
energirelateret F&U, adfærdsændringer, 
forvaltning af efterspørgslen og 
forbedringer i energilagringen alt 
sammen vil bidrage betydeligt til en 
væsentlig dekarbonisering af 
energimikset;

Or. en

Ændringsforslag 192
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. understreger, at EU bør have en 
strategi for den største energiforbrugende 
sektor, nemlig opvarmning og afkøling, 
der tegner sig for 40 % af det primære 
energiforbrug og 36 % af CO2-
emissionerne;

Or. en

Ændringsforslag 193
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. erkender, at målene for vedvarende 
energi har været vellykkede, og opfordrer 
medlemsstaterne til at gennemføre stabile 
politikker, så de kan leve op til målene for 
2020;
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Or. en

Ændringsforslag 194
Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Punkt 10 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10b. er enig med Kommissionen i, at 
vedvarende energi inden for opvarmning 
og afkøling er af afgørende betydning for 
dekarboniseringen; henleder imidlertid 
opmærksomheden på den vildledende 
konklusion i "køreplanen", hvori 
"elektrificering af opvarmningen" 
betragtes som en nem løsning med 
henblik på dekarbonisering af EU-
økonomien; bemærker, at lettilgængelige 
løsninger, der indebærer vedvarende 
energikilder (jordvarme, biomasse 
omfattende bionedbrydeligt affald, 
solenergi og hydrotermisk/aerotermisk 
energi) i kombination med 
energieffektivitetsforanstaltninger, 
herunder kraftvarmeproduktion og brug 
af (industriel) affaldsvarme har potentiale 
til at dekarbonisere hele 
varmeefterspørgslen i 2050 på en mere 
omkostningseffektiv måde samtidig med, 
at problemet med energifattigdom, der 
hovedsageligt fokuserer på varme i 
samfundene i EU, tages op;

Or. en

Ændringsforslag 195
Rolandas Paksas

Forslag til beslutning
Punkt 10 b (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

10b. er enig med Kommissionen i, at 
vedvarende energi inden for opvarmning 
og afkøling er af afgørende betydning for 
dekarboniseringen; henleder imidlertid 
opmærksomheden på den vildledende 
konklusion i "køreplanen", hvori 
"elektrificering af opvarmningen" 
betragtes som en nem løsning med
henblik på dekarbonisering af EU-
økonomien; bemærker, at lettilgængelige 
løsninger, der indebærer vedvarende 
energikilder (jordvarme, biomasse 
omfattende bionedbrydeligt affald, 
solenergi og hydrotermisk/aerotermisk 
energi) i kombination med 
energieffektivitetsforanstaltninger, 
herunder kraftvarmeproduktion og brug 
af (industriel) affaldsvarme har potentiale 
til at dekarbonisere hele 
varmeefterspørgslen i 2050 på en mere 
omkostningseffektiv måde samtidig med, 
at problemet med energifattigdom, der 
hovedsageligt fokuserer på varme i 
samfundene i EU, tages op;

Or. en

Ændringsforslag 196
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Forslag til beslutning
Punkt 10 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10b. erkender, at kerneenergi i øjeblikket 
bruges som en vigtig 
lavemissionsenergikilde; opfordrer 
Kommissionen til at arbejde hen imod en 
bedre offentlig accept af kerneenergi ved 
hjælp af resultaterne af de seneste 
nukleare stresstest;
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Or. en

Ændringsforslag 197
Rolandas Paksas

Forslag til beslutning
Punkt 10 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10c. understreger, at de lokale aktører er 
nøglen til gennemførelse af en virkelig 
vellykket vision om lave CO2-emissioner 
og til fremme af en integreret tilgang til 
energi omfattende potentielle besparelser i 
energiforsynings- og 
slutbrugersektorerne; opfordrer derfor 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
støtte planlægningen af og afsætte flere 
midler til lokal opvarmnings- og 
afkølingsinfrastruktur, som medfører 
effektive lavemissions- eller 
nulemissionsløsninger, der vil fortrænge 
brugen af (importerede) fossile 
brændstoffer;

Or. en

Ændringsforslag 198
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Forslag til beslutning
Punkt 10 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10d. insisterer på behovet for at prioritere 
forvaltningen af efterspørgselssiden 
højere for at sikre udbredelsen af 
teknologier og systemer på 
slutbrugersiden og dermed opnå en 
overgang til dekarbonisering, der er billig 
og bæredygtig for samfundet som helhed;
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Or. en

Ændringsforslag 199
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Forslag til beslutning
Underoverskrift 2 a (ny) (efter punkt 10)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Energieffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 200
Gaston Franco

Forslag til beslutning
Underoverskrift 2 a (ny) (efter punkt 11)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Energieffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 201
Gaston Franco

Forslag til beslutning
Punkt 10 e

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Energieffektivitet
10e. understreger, at energieffektivitet er 
et væsentligt element i EU's vækst og 
konkurrenceevne; understreger, at alle 
dekarboniseringsscenarier viser, at 
energieffektivitet er en nøglefaktor, når 
det gælder om at sikre en gnidningsfri 
overgang til en lavemissionsøkonomi; 
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mener, at udviklingen hen imod en bedre 
politik for energieffektivitet bør omfatte 
fokus på hele udbuds- og 
efterspørgselskæden for energi, herunder 
omdannelse, transmission, distribution og 
forsyning, såvel som industriens, 
bygningernes og husholdningernes 
forbrug;

Or. en

Ændringsforslag 202
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Forslag til beslutning
Punkt 10 f (nyt) (efter ny underoverskrift "Energieffektivitet")

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10f. understreger, at energieffektivitet er 
en yderst omkostningseffektiv måde for 
Europa at nå sine mål for energi og 
klimaændringer og sine økonomiske mål 
på; minder om det enorme potentiale, som 
energieffektivitet indebærer med henblik 
på begrænsning af vores afhængighed af 
importeret energi og genopretning af 
økonomien; erkender, at et skift til en 
mere energieffektiv økonomi vil kunne 
fremskynde udbredelsen af innovative 
teknologiske løsninger og forbedre 
industriens konkurrenceevne i Unionen, 
hvilket vil fremme økonomisk vækst og 
skabe job af høj kvalitet i flere sektorer 
med tilknytning til energieffektivitet; 
mener, at udviklingen hen imod en bedre 
politik for energieffektivitet bør omfatte 
fokus på hele udbuds- og 
efterspørgselskæden for energi, herunder 
omdannelse, transmission, distribution og 
forsyning, såvel som industriens, 
bygningernes og husholdningernes 
forbrug; anbefaler, at medlemsstaterne 
integrerer mål for energieffektivitet i flere 
politikområder og foretager en 
systematisk analyse af 
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energibesparelsespotentialet i centrale 
sektorer som bygnings- og 
transportsektoren og udvikler robuste 
politiske køreplaner for at realisere dette 
potentiale;

Or. en

Ændringsforslag 203
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Forslag til beslutning
Punkt 10 g (nyt) (efter ny underoverskrift "Energieffektivitet")

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10g. understreger, at EU's langsigtede 
strategi inden for energi skal betragte en 
reduktion af energiforbruget i bygninger 
som et centralt element; minder om, at de 
eksisterende bygninger i denne henseende 
udgør det mest lovende indsatsområde i 
alle EU-landene på grund af deres dårlige 
energimæssige ydeevne; minder om, at 
energispareteknologier er veludviklede 
inden for denne sektor, idet de fleste 
hindringer for realisering af dette enorme 
potentiale ikke er af teknisk art; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at 
udvikle nationale køreplaner for at 
realisere dette potentiale og til at forsyne 
deres økonomier med en passende retlig 
og finansiel ramme, herunder 
mellemliggende milepæle; understreger, 
at den aktuelle bygningsrenoveringssats 
skal forbedres, og det gennemsnitlige 
renoveringsomfang skal øges for at gøre 
det muligt for EU at nedbringe de 
eksisterende bygningers energiforbrug 
med 80 % i 2050 i forhold til 2010-
niveauerne;

Or. en

Ændringsforslag 204
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Forslag til beslutning
Punkt 10 h (nyt) (efter ny underoverskrift "Energieffektivitet")

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10h. anerkender, at medlemsstaterne i det 
for nyligt vedtagne direktiv om 
energieffektivitet opfordres til at etablere 
langsigtede strategier for renovering af de 
nationale offentlige og private bygninger; 
understreger betydningen af at etablere en 
solid EU-ramme, der skal hjælpe 
medlemsstaterne med at gøre disse 
langsigtede planer så ambitiøse som 
muligt;

Or. en

Ændringsforslag 205
Lambert van Nistelrooij

Forslag til beslutning
Punkt 10 i (nyt) (efter underoverskrift "Vedvarende energi")

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10i. understreger, at hvis der nu 
investeres i energiinfrastruktur og 
bæredygtige teknologier, vil dette hindre 
dyrere investeringer på lang sigt såvel 
som fastholdelseseffekter; understreger i 
denne sammenhæng, at det er nødvendigt 
med hurtig handling for at fastlægge, 
hvilken politikramme der kræves efter 
2020; opfordrer Europa-Kommissionen til 
så hurtigt som muligt at udarbejde en 
meddelelse om en sammenhængende og 
stabil politikramme for 2030;

Or. nl

Ændringsforslag 206
Sabine Wils, Marisa Matias
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Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de 
er mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at 
opnå større markedsintegration; 
fremhæver behovet for, at støtteordninger
udfases, efterhånden som teknologier og
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt;
anerkender samtidig behovet for en 
differentieret tilgang mellem 
medlemsstaterne for at fortsætte efter 
2020; opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere effektiviteten
ved udvidelsen af de vedvarende 
energikilder; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse med integration af lokale og 
mere fjerntliggende kilder og blive mere
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer, samtidig med at der 
tages højde for fordelene ved en overgang 
til vedvarende energi, som vil forekomme 
andre sektorer, f.eks. et fald i kroniske 
sygdomme på grund af mindre 
luftforurening; fremhæver behovet for, at 
støtteordninger videreføres for bestemte 
teknologier, efterhånden som 
forsyningskæder bliver 
konkurrencedygtige, og der rettes op på
markedsforvridninger for fossile 
brændstoffer;

Or. en

Ændringsforslag 207
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog<

Forslag til beslutning
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Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige 
rolle som facilitator; påpeger, at 
vedvarende energikilder på lang sigt vil 
blive den vigtigste del af energimikset i 
Europa, efterhånden som de skifter 
karakter fra teknologisk udvikling til 
masseproduktion og udbredelse i mindre til
større omfang med integration af lokale og 
mere fjerntliggende kilder og fra 
subsidierede til konkurrencedygtige; 
understreger, at ændringen af de 
vedvarende energikilders karaktertræk 
kræver, at der foretages politiske ændringer 
med henblik på at opnå større 
markedsintegration; fremhæver behovet 
for, at støtteordninger udfases,
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at der foretages flere investeringer, 
hvor de er mest produktive og effektive, 
under hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; understreger, at det 
er vigtigt at opstille mål, da det retligt 
bindende mål om 20 % inden 2020 
allerede har vist sig at give gode resultater 
og sandsynligvis bliver overskredet i 
næsten alle medlemsstater; opfordrer 
derfor til at fastsætte et bindende mål på 
45 % inden 2030 og ambitiøse vejledende 
mål (70 %) inden 2040 og (95 %) inden 
2050; fremhæver EU's vigtige rolle som 
facilitator, koordinator og yder af 
økonomisk støtte; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse både i mindre og i større 
omfang med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; understreger 
betydningen af stabile 
lovgivningsmæssige rammer både på EU-
plan og medlemsstatsplan med henblik på 
at tilskynde til investeringer; fremhæver 
behovet for forenklede administrative 
procedurer og stabile og effektive 
støtteordninger, som kan tilpasses med 
tiden og udfases, når teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;
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Or. en

Ændringsforslag 208
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at den 
øgede udbredelse af de vedvarende
energikilder kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at
tilpasse markederne til denne situation og
opnå større markedsintegration, særlig ved 
at belønne fleksibilitet og tjenester til 
forsyningsnetstabiliteten; fremhæver 
behovet for at tilpasse støtteordninger til 
de nationale markeders og teknologiers 
individuelle karaktertræk og udfase dem,
når teknologier og forsyningskæder er 
modnet og kan konkurrere, og der er 
rettet op på markedssvigt og taget 
passende hensyn til sidegevinster; mener, 
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at stabile og pålidelige støtteordninger er 
centrale for at undgå uholdbare 
markedsudviklinger og anerkender 
samtidig, at pludselige ændringer med 
tilbagevirkende kraft underminerer 
investorernes tillid til sektoren;

Or. en

Ændringsforslag 209
Holger Krahmer

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at
ændringen af de vedvarende energikilders
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at 
opnå større markedsintegration; 
fremhæver behovet for, at støtteordninger 
udfases, efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde og gøre øget brug af de 
samarbejdsmekanismer, der er omhandlet 
i direktivet om vedvarende energikilder,
for at optimere omkostningseffektiviteten 
ved udvidelsen af de vedvarende 
energikilder og for at sikre, at investeringer 
foretages, hvor de er mest produktive og 
effektive, under hensyntagen til 
medlemsstaternes specifikke kendetegn; 
fremhæver i denne sammenhæng 
Kommissionens vigtige rolle som 
facilitator og glæder sig over, at 
Kommissionen har meddelt, at den vil 
udarbejde retningslinjer for handel med 
vedvarende energi; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at
rammebetingelserne i fremtiden bør 
udformes sådan, at de fremmer de 
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på markedssvigt; vedvarende energikilders system- og
markedsintegration; fremhæver behovet 
for, at støtteordninger udfases, efterhånden 
som teknologier og forsyningskæder 
modnes, og der rettes op på markedssvigt;

Or. de

Ændringsforslag 210
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede 
til konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; understreger, at ændringen 
af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;
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Or. en

Ændringsforslag 211
Fiona Hall, Kent Johansson<

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er vigtig på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages for at 
reducere omkostningerne ved dem; 
fremhæver i denne sammenhæng 
Kommissionens vigtige rolle som 
facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
ændringer af politikken og 
energimarkedets struktur med henblik på 
at opnå større markedsintegration;
opfordrer til, at markedssvigt såsom 
regulerede priser, markedskoncentration 
og tilskud til fossile brændstoffer 
afskaffes, og at der gennemføres en 
reform af markeder, der oprindeligt var 
beregnet til traditionelle 
grundlastteknologier, med henblik på en 
tilpasning til variable vedvarende 
energikilder; fremhæver behovet for, at 
støtteordninger udfases gradvist på en 
gennemsigtig måde, efterhånden som 
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teknologier og forsyningskæder modnes, 
og der rettes op på markedssvigt;

Or. en

Ændringsforslag 212
Hannu Takkula, Riikka Manner

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt; fremhæver vedvarende 
og bæredygtigt fremstillede biobaserede 
energikilders, såsom træs, betydning i et 
samfund og en energiproduktion med lav 
CO2-udledning og fremhæver, at 
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overflødig eller overlappende bureaukrati 
og standardisering ikke fremmer en 
vedvarende biobaseret energiøkonomi; 
bemærker, at særligt den decentrale, 
vedvarende energiproduktion har en 
central rolle i udviklingen og 
beskæftigelsen i landområderne;

Or. fi

Ændringsforslag 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
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på markedssvigt; på markedssvigt; understreger imidlertid, 
at ændringer med tilbagevirkende kraft af 
støtteordninger har en skadelig virkning 
på investorernes tillid og derved øger 
risiciene i forbindelse med investeringer i 
vedvarende energikilder og 
omkostningerne ved dem;

Or. en

Ændringsforslag 214
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; understreger 
derfor, at det er vigtigt, at man 
koncentrerer sig om at finde den optimale 
løsning for integration af vedvarende 
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på markedssvigt; energi ved at skabe balance i 
elektricitetsnettet med dynamiske og 
miljøvenlige produktionsteknologier;
fremhæver behovet for, at støtteordninger 
udfases, efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;

Or. en

Ændringsforslag 215
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer inden for EU
foretages, hvor de er mest produktive og 
effektive, under hensyntagen til 
medlemsstaternes specifikke kendetegn; 
fremhæver i denne sammenhæng 
Kommissionens vigtige rolle som 
facilitator i forbindelse med udarbejdelse 
af passende analyser af de forskellige 
medlemsstater vedrørende ressourcer og 
potentiale for vedvarende energikilder;
påpeger, at vedvarende energikilder på 
lang sigt vil blive den vigtigste del af 
energimikset i Europa, efterhånden som de 
skifter karakter fra teknologisk udvikling 
til masseproduktion og udbredelse i mindre 
til større omfang med integration af lokale 
og mere fjerntliggende kilder og fra 
subsidierede til konkurrencedygtige; 
understreger, at ændringen af de 
vedvarende energikilders karaktertræk 
kræver, at der foretages politiske ændringer 
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på markedssvigt; med henblik på at opnå større 
markedsintegration; fremhæver behovet 
for, at støtteordninger udfases, efterhånden 
som teknologier og forsyningskæder 
modnes, og der rettes op på markedssvigt;

Or. pl

Ændringsforslag 216
Lambert van Nistelrooij

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne og deres 
regioner til at samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; bemærker, at 
uønsket konkurrence mellem forskellige 
nationale støttesystemer hindrer 
udviklingen af vedvarende energikilder;
fremhæver derfor, at det ville være 
ønskeligt, hvis støtteordninger blev 
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afstemt med hinanden; understreger
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes og bliver 
konkurrencedygtige, og der rettes op på 
markedssvigt;

Or. nl

Ændringsforslag 217
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer er så produktive og 
effektive som muligt, under hensyntagen 
til medlemsstaternes specifikke kendetegn; 
fremhæver i denne sammenhæng 
Kommissionens vigtige rolle som 
facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af modne vedvarende 
energikilders karaktertræk på modne 
markeder med høje dækningsgrader
kræver, at der foretages politiske ændringer 
med henblik på at opnå større 
markedsintegration; fremhæver behovet 
for, at støtteordninger på disse markeder
udfases gradvist, efterhånden som 
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på markedssvigt; teknologier og forsyningskæder modnes, 
og der rettes op på markedssvigt;

Or. en

Ændringsforslag 218
Francisco Sosa Wagner

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases,
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at fortsætte 
med at samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå
en større markedsandel; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger til sidst
udfases, når teknologier og 
forsyningskæder er modnet, der er rettet
op på markedssvigt, og energimarkeder er 
integreret i variable vedvarende 
energikilders særlige kendetegn;

Or. en
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Ændringsforslag 219
Romana Jordan

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger undergives 
på forhånd fastsatte tidsfrister, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;

Or. sl

Ændringsforslag 220
Laurence J.A.J. Stassen
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Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige 
rolle som facilitator; påpeger, at 
vedvarende energikilder på lang sigt vil 
blive den vigtigste del af energimikset i 
Europa, efterhånden som de skifter 
karakter fra teknologisk udvikling til 
masseproduktion og udbredelse i mindre til 
større omfang med integration af lokale og 
mere fjerntliggende kilder og fra 
subsidierede til konkurrencedygtige; 
understreger, at ændringen af de 
vedvarende energikilders karaktertræk 
kræver, at der foretages politiske ændringer 
med henblik på at opnå større 
markedsintegration; fremhæver behovet 
for, at støtteordninger udfases, efterhånden 
som teknologier og forsyningskæder 
modnes, og der rettes op på markedssvigt;

11. understreger, at politikken for 
vedvarende energi er central på 
mellemlang til lang sigt; opfordrer 
medlemsstaterne til at samarbejde for at 
optimere omkostningseffektiviteten ved 
udvidelsen af de vedvarende energikilder 
og for at sikre, at investeringer foretages, 
hvor de er mest produktive og effektive, 
under hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; påpeger, at 
vedvarende energikilder på lang sigt vil 
blive den vigtigste del af energimikset i 
Europa, efterhånden som de skifter 
karakter fra teknologisk udvikling til 
masseproduktion og udbredelse i mindre til 
større omfang med integration af lokale og 
mere fjerntliggende kilder og fra 
subsidierede til konkurrencedygtige; 
understreger, at ændringen af de 
vedvarende energikilders karaktertræk 
kræver, at der foretages politiske ændringer 
med henblik på at opnå større 
markedsintegration; fremhæver behovet 
for, at støtteordninger straks udfases, når
teknologier og forsyningskæder modnes, 
og der rettes op på markedssvigt;

Or. nl

Ændringsforslag 221
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 11. understreger, at en mere europæisk 
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tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;

tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive en vigtig
del af energimikset i Europa, efterhånden 
som de skifter karakter fra teknologisk 
udvikling til masseproduktion og 
udbredelse i mindre til større omfang med 
integration af lokale og mere fjerntliggende 
kilder og fra subsidierede til
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;

Or. ro

Ændringsforslag 222
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 

11. understreger, at en mere europæisk 
tilgang til politikken for vedvarende energi 
er central på mellemlang til lang sigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen 
af de vedvarende energikilder og for at 
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sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;

sikre, at investeringer foretages, hvor de er 
mest produktive og effektive, under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
specifikke kendetegn; fremhæver i denne 
sammenhæng Kommissionens vigtige rolle 
som facilitator; påpeger, at vedvarende 
energikilder på lang sigt kunne blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, 
efterhånden som de skifter karakter fra 
teknologisk udvikling til masseproduktion 
og udbredelse i mindre til større omfang 
med integration af lokale og mere 
fjerntliggende kilder og fra subsidierede til 
konkurrencedygtige; understreger, at 
ændringen af de vedvarende energikilders 
karaktertræk kræver, at der foretages 
politiske ændringer med henblik på at opnå 
større markedsintegration; fremhæver 
behovet for, at støtteordninger udfases, 
efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op 
på markedssvigt;

Or. en

Ændringsforslag 223
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. understreger, at der for at opnå en 
fuldstændig dekarbonisering af EU's 
energiforsyning på lang sigt er behov for 
at arbejde på en tættere integration med 
nabolande og –regioner, som f.eks. Norge, 
Schweiz og det sydlige 
Middelhavsområde; understreger, at 
Europa kan drage fordel af udviklingen 
af de betydelige vedvarende energikilder i 
disse regioner med henblik på at dække 
både den lokale efterspørgsel, og med 
udviklingen af sammenkoblinger over 
store afstande af forsyningsnet, en 
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begrænset andel af efterspørgslen i EU; 
bemærker, at en større sammenkobling vil 
sætte medlemsstaterne i stand til at 
eksportere og importere elektricitet fra 
vedvarende energikilder for at sikre en 
pålidelig energiforsyning og skabe 
balance i en variabel elproduktion såsom 
vindenergi; understreger, at en 
sammenkobling til Norge i lyset heraf er 
en særlig fordel for EU, fordi den giver 
adgang til den store eloplagringskapacitet 
i forbindelse med norsk vandkraft;

Or. en

Ændringsforslag 224
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. understreger, at tidlig politisk 
klarhed om rammen efter 2020 er af stor 
betydning for at skabe investortillid, 
fremme energiinnovation, som er centralt
med henblik på at sikre udviklingen af 
forskellige vedvarende energikilder og 
energibesparende teknologier, der sætter 
EU i stand til at gå over til en økonomi 
næsten fuldstændigt baseret på 
vedvarende energi inden 2050, og til at 
skabe nye arbejdspladser; mener, at 
specifikke mål for vedvarende energi har 
vist sig at fremme den økonomiske 
udvikling og den internationale 
industrielle førerposition på de globale 
markeder; opfordrer derfor til en 
bindende målsætning om 45 % 
vedvarende energi inden 2030, og til at 
der fastsættes milepæle for 2040 og 2050 
på mindst 70 % og 95 %; 

Or. en
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Ændringsforslag 225
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. minder om den rolle, projekter såsom 
Desertec og anvendelsen af vedvarende 
energikilder i naboregioner; fremhæver 
muligheden i Heliosprojektet med hensyn 
til at transportere elektricitet fra 
vedvarende energikilder fra Sydøsteuropa 
til Centraleuropa samt yderligere 
udvidelse af vindenergi i Nordsøen og 
andre områder; understreger, at 
muligheden for at importere elektricitet 
fra vedvarende energikilder fra 
naboregioner skal suppleres med at 
tilskynde til og lette udviklingen af 
vedvarende energikilder og 
lavemissionsenergikilder, f.eks. i det 
sydlige Middelhavsområde og i 
Nordsøområdet, og til flere 
sammenkoblinger inden for de 
europæiske forsyningsnet;

Or. en

Ændringsforslag 226
Bernd Lange
Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. understreger på baggrund af 
erfaringerne med energikøreplanen for 
2050, at det er vigtigt, at der tidligt skabes 
politik klarhed om en post 2020-strategi; 
opfordrer Kommissionen til ud fra 
resultaterne af konsekvensanalysen for 
vedvarende energi og erfaringerne med 
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klima- og energipakken at vurdere de 
sociale, økologiske og økonomiske fordele 
ved et post 2020-mål for vedvarende 
energi og foretage en grundig analyse af 
interaktionen mellem forskellige politiske 
instrumenter, hvor denne analyse er 
baseret på videreførelsen af Europa 2020-
strategien og EU's klimamål for 2050;

Or. de

Ændringsforslag 227
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. påpeger, at det ikke er muligt at sikre 
stabil elforsyning for mange vedvarende 
energikilder med den nuværende 
teknologi, hvorfor der er behov for at 
have konventionelle energikilder til 
rådighed som reserve; opfordrer derfor 
Kommissionen til at fremlægge en analyse 
af mulighederne for en bæredygtig 
udvikling af kraftvarme og fremme af 
hovedsageligt stabile vedvarende 
energikilder; mener, at der skal foretages 
analyser af mindre stabile energikilder i 
forbindelse med deres evne til at sikre 
reservekapacitet, og at der skal udvikles 
energioplagringsteknikker;

Or. pl

Ændringsforslag 228
Romana Jordan

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)



PE496.406v01-00 136/147 AM\913063DA.doc

DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. mener, at priser spiller en afgørende 
rolle inden for energirelaterede 
investeringer og energiproduktion;
bemærker, at de forskellige 
medlemsstaters politikker til fremme af 
vedvarende energi viser både gode 
resultater og problemer; mener, at de 
seneste relativt høje priser på fossile 
brændstoffer fremmer udviklingen af 
vedvarende energi; bemærker dog, at 
styrkelsen af vedvarende energi via 
økonomisk støtte i nogle medlemsstater 
kan føre til høje energipriser, hvilket øger 
risikoen for energifattigdom og forværrer 
tabet af industriel konkurrenceevne;
(flyttet fra punkt 31)

Or. sl

Ændringsforslag 229
Judith A. Merkies, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. understreger betydningen af 
mikroproduktion med henblik på at øge 
andelen af vedvarende energikilder; 
understreger endvidere betydningen af 
mikroproduktion med henblik på at øge 
energieffektiviteten, sikre 
energiforsyningen og inddrage borgerne i 
deres egen energianvendelse og 
bekæmpelsen af klimaændringerne; 
understreger i denne forbindelse behovet 
for en sammenhængende EU-strategi for 
mikroproduktion, som omfatter 
foranstaltninger vedrørende opdatering af 
energiinfrastruktur, reduktion af den 
lovgivningsmæssige byrde og udveksling 
af bedste praksis for skattemæssige 
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incitamenter;

Or. en

Ændringsforslag 230
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. opfordrer for at give EU's 
konkurrenceevne et skub ved at fremme 
eksport af vedvarende energiteknologi 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
støtte og fremme politikker for åbne 
markeder for vedvarende varer for at 
sikre, at alle handelshindringer, både
toldmæssige og ikketoldmæssige 
hindringer, herunder krav om lokalt 
indhold, afskaffes;

Or. en

Ændringsforslag 231
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere fordelene ved at udvide målene 
for vedvarende energi ud over 2020, 
herunder mål for 2030, da dette vil give 
den industri, hvor EU har udviklet en 
konkurrencemæssig fordel, fortsat 
klarhed med hensyn til investeringer og 
fremme EU's teknologiske førerposition 
og industrielle innovation;

Or. en
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Ændringsforslag 232
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere fordelene ved at udvide målene 
for vedvarende energi ud over 2020, da 
dette vil give den industri, hvor EU har 
udviklet en konkurrencemæssig fordel, 
fortsat klarhed med hensyn til
investeringer og fremme EU's 
teknologiske førerposition og industrielle 
innovation;

Or. en

Ændringsforslag 233
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. understreger behovet for at sikre en 
tilstrækkelig stærk politisk ramme efter 
2020 for vedvarende energiteknologi, 
herunder et EU-mål for vedvarende 
energi inden 2030, der sikrer en 
omkostningseffektiv udnyttelse og 
markedsintegration af vedvarende energi i 
EU;

Or. en

Ændringsforslag 234
Britta Thomsen
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Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. understreger behovet for at sikre en 
tilstrækkelig stærk politisk ramme efter 
2020 for vedvarende energiteknologi, som 
endnu ikke har nået forsyningsnetparitet, 
og som skal konvergere og senere udfase 
støtte;

Or. en

Ændringsforslag 235
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. understreger, at scenarierne for 
energikøreplanen indebærer en større 
mængde biobrændstoffer; mener, at 
Kommissionen i denne forbindelse bør 
støtte overgangen til 
tredjegenerationsbiobrændstoffer fra 
affaldsprodukter fra fødevareafgrøder og 
indføre lignende betingelser for 
importerede biobrændstoffer;

Or. en

Ændringsforslag 236
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Forslag til beslutning
Punkt 11 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11b. understreger, at det overordnede mål 
for en langsigtet strategi for 
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dekarbonisering også er at erstatte import 
af fossile brændstoffer med eksport af 
vedvarende energiteknologi; understreger 
i denne forbindelse, at det er nødvendigt, 
at EU og Kommissionen støtter og 
fremmer politikker for åbne markeder for 
vedvarende varer og tjenesteydelser for at 
sikre, at alle handelshindringer, både 
toldmæssige og ikketoldmæssige 
hindringer, herunder krav om lokalt 
indhold, afskaffes;

Or. en

Ændringsforslag 237
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Punkt 11 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11b. påpeger, at nogle vedvarende 
energikilder såsom geotermisk energi kan 
levere varme og elektricitet lokalt og 
vedvarende; er af den opfattelse, at disse 
lokale energikilder øger den 
energimæssige uafhængighed, særlig for 
isolerede lokalsamfund; understreger 
derfor, at det er vigtigt at støtte 
udviklingen af dem gennem F&U og 
innovative finansielle instrumenter;

Or. en

Ændringsforslag 238
Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Punkt 11 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11b. mener, at den investeringsmodel, der 
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anvendes i energikøreplanen 2050, 
nedprioriterer nye investeringer i 
vedvarende energi, hvor de fleste sker 
efter 2030, hvorved man i høj grad 
undervurderer det faktiske 
investeringsbehov før 2030 og øger 
risikoen for at fastlåse nye 
højemissionsinvesteringer;

Or. en

Ændringsforslag 239
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til beslutning
Punkt 11 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11b. opfordrer for at sætte skub i EU's 
konkurrenceevne ved at fremme eksport 
af vedvarende energiteknologi 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
støtte og fremme globale politikker for 
åbne markeder for vedvarende varer for 
at sikre, at alle handelshindringer 
afskaffes;

Or. en

Ændringsforslag 240
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Forslag til beslutning
Punkt 11 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11c. erkender, at målene for vedvarende 
energi har givet gode resultater og bør 
forlænges til 2030; opfordrer 
medlemsstaterne til at fortsætte arbejdet 
med at opfylde deres 2020-mål; er 
bekymret over medlemsstaternes stigende 
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pludselige ændringer i støtten til 
ordninger for vedvarende energi, særlig 
ændringer med tilbagevirkende kraft og 
fastfrysninger af støtte; opfordrer 
Kommissionen til nøje at overvåge 
gennemførelsen af direktivet om 
vedvarende energi og træffe 
foranstaltninger, hvis det er nødvendigt; 
opfordrer medlemsstaterne til at skabe 
stabile rammer for investeringer i 
vedvarende energi, herunder stabile 
støtteordninger, som gennemgås 
regelmæssigt, og strømlinede 
administrative procedurer;

Or. en

Ændringsforslag 241
Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Punkt 11 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11c. understreger, at tidlig politisk 
klarhed om rammen efter 2020 er af stor 
betydning for at skabe investortillid, 
fremme energiinnovation, som er centralt 
med henblik på at sikre udviklingen af 
forskellige teknologier, der muliggør den 
langsigtede omkostningseffektive 
dekarbonisering af energisektoren, og til 
at skabe nye arbejdspladser og 
vækstpotentiale; mener, at specifikke mål 
for vedvarende energi har vist sig at 
fremme den økonomiske vækst og den 
internationale industrielle førerposition 
på de globale markeder; opfordrer derfor 
Kommissionen til at foreslå et bindende 
mål for vedvarende energi på 45 % inden 
2030, som indeholder en vurdering af de 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
fordele ved et specifikt mål for vedvarende 
energi efter 2020;
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Or. en

Ændringsforslag 242
Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Punkt 11 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11d. understreger, at den stigende 
udbredelse af de vedvarende energikilder 
kræver, at der foretages politiske 
ændringer med henblik på at tilpasse 
markederne til denne situation og opnå 
større markedsintegration; understreger, 
at det er nødvendigt at tilpasse 
støtteordningerne til de nationale 
markeders og teknologiers individuelle 
kendetegn og udfase dem, når teknologier 
og forsyningskæder er modnet og kan 
konkurrere, og der er rettet op på 
markedssvigt og taget passende hensyn til 
sidegevinster; mener, at stabile og 
pålidelige støtteordninger er afgørende 
for at undgå uholdbare 
markedsudviklinger og anerkender 
samtidig, at pludselige ændringer med 
tilbagevirkende kraft underminerer 
investorernes tillid til sektoren; afventer 
Kommissionens retningslinjer for bedste 
praksis og erfaringer med støtteordninger, 
som vil omhandle stabilitet, 
forudsigelighed og 
omkostningseffektivitet; opfordrer 
Kommissionen til at stille klar vejledning 
til rådighed om, hvordan man undgår 
pludselige ændringer og ændringer med 
tilbagevirkende kraft;

Or. en

Ændringsforslag 243
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Forslag til beslutning
Punkt 11 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11d. understreger, at selv om stabile 
langsigtede rammer for støtte til 
vedvarende energi er centralt med hensyn 
til at øge investorernes tillid og derved 
mindske kapitalomkostningerne, kan der 
gøres mere for at give investorer i 
vedvarende energi lettere adgang til 
finansiering, f.eks. ved at fremskynde 
EIB's involvering i finansiering af 
vedvarende energi, oprette nationale 
grønne investeringsbanker og gøre det 
lettere at inddrage institutioner med 
langsigtet ansvar såsom pensionsfonde og 
forsikringsselskaber; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
undersøge innovative instrumenter til 
finansiering af vedvarende energi;

Or. en

Ændringsforslag 244
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Forslag til beslutning
Punkt 11 e (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11e. minder om, at opvarmning og 
afkøling udgør ca. 45 % af det endelige 
energiforbrug i EU; understreger den 
rolle, vedvarende opvarmnings- og 
afkølingsteknologier spiller for 
dekarboniseringen af energisektoren; 
opfordrer Kommissionen til at udarbejde 
en handlingsplan for vedvarende 
opvarmning og afkøling, som omfatter en 
vurdering af efterspørgslen efter 
opvarmning og afkøling i EU samt 
eksempler på bedste praksis for, hvordan 



AM\913063DA.doc 145/147 PE496.406v01-00

DA

sektoren kan støttes; bemærker, at 
lettilgængelige vedvarende løsninger, der 
indebærer vedvarende energikilder 
(jordvarme, biomasse omfattende 
bionedbrydeligt affald, solenergi og 
hydrotermisk/aerotermisk energi) i 
kombination med 
energieffektivitetsforanstaltninger, 
herunder kraftvarmeproduktion og brug 
af affaldsvarme har potentiale til at 
dekarbonisere hele varmeefterspørgslen i 
2050 på en omkostningseffektiv måde;

Or. en

Ændringsforslag 245
Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Punkt 11 e (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11e. mener, at den investeringsmodel, der 
anvendes i energikøreplanen 2050, bygger 
på tvivlsomme antagelser såsom faldende 
oliepriser, hvilket forværrer 
forretningsmulighederne for investering i 
vedvarende energi og især udsætter 
planlagte investeringer i vedvarende 
energi;

Or. en

Ændringsforslag 246
Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Punkt 11 f (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11f. mener, at den investeringsmodel, der 
anvendes i energikøreplanen 2050, 
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nedprioriterer nye investeringer i 
vedvarende energi, hvor de fleste sker 
efter 2030, hvorved man i høj grad 
undervurderer det faktiske 
investeringsbehov før 2030 og øger 
risikoen for at fastlåse nye 
højemissionsinvesteringer;

Or. en

Ændringsforslag 247
Lambert van Nistelrooij

Forslag til beslutning
Punkt 11 g (nyt) (efter underoverskrift "Infrastruktur og det indre energimarked")

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11g. bemærker, at en grundig 
gennemgang af de politiske rammer valgt 
for 2020, en blandingspolitik bestående af 
tre mål, i særdeleshed er vigtig grundet 
omkostningseffektiviteten for valg af 
fremtidige politikker; anerkender, at et 
nyt og bindende mål for vedvarende 
energi i 2030 giver mulighed for at lukke 
politik-kløften mellem 2020 og 2050;
understreger, at ethvert mål for 
vedvarende energi skal supplere 
klimamålet;

Or. en

Ændringsforslag 248
Lambert van Nistelrooij

Forslag til beslutning
Punkt 11 h (nyt) (efter underoverskrift "Infrastruktur og det indre energimarked")

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11h. understreger, at produktion og 
anvendelse af decentraliseret energi 
varetaget af forbrugerne selv vil spille en 
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vigtig rolle i den fremtidige 
energiforsyning; opfordrer regioner og 
byer til at lægge særlig vægt på dette i 
deres lokale energistrategier;
understreger vigtigheden af 
decentraliseret produktion for at højne 
bevidstheden om bæredygtighed blandt 
forbrugerne.

Or. en


