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Ändringsförslag 1
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av resolutionsförslaget 
om anläggningar för solcellsenergi och 
deras inverkan på betesmarker 
(B7-0186/2012),

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av resolutionsförslaget 
om utvecklingen av tidvattenkraftverk 
(B7-0192/2012),

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till resolution
Beaktandeled 3a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av det nya direktivet om 
energieffektivitet,
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Or. en

Ändringsförslag 4
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Förslag till resolution
Beaktandeled 7a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den informella 
överenskommelsen mellan 
Europaparlamentet och rådet om 
direktivet om energieffektivitet,

Or. en

Ändringsförslag 5
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Det bör erinras om att pelarna för 
EU:s energipolitik är försörjningstrygghet 
(många olika källor), konkurrenskraftiga 
priser och energieffektivitet, som 
kompletteras genom det politiska målet att 
minska utsläppen av växthusgaser.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Förslag till resolution
Skäl Ab (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ab. Den europeiska industrins 
konkurrenskraft måste beaktas, genom 
lämpliga strategier och instrument och 
genom anpassning till en process för 
återindustrialisering av vår ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 7
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Förslag till resolution
Skäl Ac (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ac. Det är i medlemsstaternas intresse att 
minska sitt beroende av energiimport med 
prissvängningar och diversifiera 
energiförsörjningen.

Or. en

Ändringsförslag 8
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Förslag till resolution
Skäl Ad (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ad. Utmaningen med energitryggheten är 
att råda bot på den osäkerhet som ger 
upphov till spänningar mellan stater och 
minska den ineffektivitet på marknaderna 
som verkar hämmande på fördelarna med 
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handeln, både för leverantörer och 
konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 9
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Förslag till resolution
Skäl Ae (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ae. Det är viktigt att få en tidig 
fingervisning om huruvida de högt ställda 
målen i färdplanen kan uppnås samt 
granska inverkan på EU:s ekonomi, 
bland annat när det gäller global 
konkurrenskraft, sysselsättning och social 
trygghet.

Or. en

Ändringsförslag 10
Niki Tzavela

Förslag till resolution
Skäl Af (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Af. Medlemsstaterna, energibolagen och 
allmänheten behöver kunna göra sig en 
tydlig bild av riktningen i EU:s 
energipolitik, som måste ges större 
säkerhet, bland annat milstolpar och mål 
för 2030, i syfte att uppmuntra till och 
minska risken med långsiktiga 
investeringar.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet 
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030, 
inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk 
styrelseform är förutsättningen för att 
kunna fastställa energimålen för 2050. 
Parlamentet driver i unionens anda en 
strategi som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att samarbeta och inte 
känna sig pressade av färdplanen.

1. Europaparlamentet erkänner de fördelar 
som kan vinnas genom att 
medlemsstaterna samarbetar kring den 
omställning av energisystemen som bör
påbörjas snarast och fullföljas med en 
hastighet anpassad till utvecklingen av de 
globala klimatförhandlingarna.
Parlamentet betraktar därför 
kommissionens Energifärdplan för 2050 
som en grund för diskussion.

Or. pl

Ändringsförslag 12
Sabine Wils, Marisa Matias

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030, 
inklusive milstolpar och mål. Parlamentet

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Parlamentet stöder 
därför kommissionens Energifärdplan för 
2050 som grund för att föreslå 
lagstiftningsåtgärder och andra initiativ om 
energipolitik i syfte att utveckla en politisk 
ram fram till 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå ett energi- och 
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konstaterar att en alleuropeisk 
styrelseform är förutsättningen för att 
kunna fastställa energimålen för 2050. 
Parlamentet driver i unionens anda en 
strategi som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att samarbeta och inte 
känna sig pressade av färdplanen.

klimatförändringspaket med starka mål 
för 2030 när det gäller förnybara 
energikällor, minskning av 
växthusgasutsläpp och energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 13
Francisco Sosa Wagner

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030,
inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk 
styrelseform är förutsättningen för att 
kunna fastställa energimålen för 2050.
Parlamentet driver i unionens anda en 
strategi som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att samarbeta och inte 
känna sig pressade av färdplanen.

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Parlamentet stöder 
därför kommissionens Energifärdplan för 
2050 som grund för att föreslå 
lagstiftningsåtgärder och andra initiativ om 
energipolitik i syfte att utveckla en politisk 
ram fram till 2030, baserad på mål för 
växthusgasutsläpp, förnybara 
energikällor och energieffektivitet. 
Parlamentet konstaterar att energisystem 
med utsläpp nära noll, i linje med FN:s 
klimatpanels och Europeiska rådets 
slutsatser, är förutsättningen för att kunna 
fastställa energimålen för 2050.

Or. en
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Ändringsförslag 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030, 
inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk styrelseform 
är förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta 
och inte känna sig pressade av färdplanen.

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Parlamentet betraktar
kommissionens Energifärdplan för 2050 
som vägledning för att föreslå 
lagstiftningsåtgärder och andra initiativ om 
energipolitik i syfte att utveckla en
långsiktig och stabil politisk ram i riktning 
mot ett system som karaktäriseras av låga 
koldioxidutsläpp, konkurrenskraft och 
energitrygghet 2050, inklusive milstolpar 
och mål för utsläppsminskning. 
Parlamentet konstaterar att en alleuropeisk 
styrelseform är förutsättningen för att 
kunna fastställa energimålen för 2050. 
Parlamentet driver i unionens anda en
teknikneutral strategi som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att samarbeta och inte 
känna sig pressade av färdplanen.
Parlamentet stöder arbetet för att 
fastställa en politisk ram fram till 2030 
enligt lämplig tidsplan, som ger trygghet 
åt investerarna.

Or. en

Ändringsförslag 15
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
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måste inledas nu. Europaparlamentet 
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för 
att föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030, 
inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk styrelseform 
är förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta 
och inte känna sig pressade av färdplanen.

måste inledas nu. Parlamentet konstaterar 
att en alleuropeisk styrelseform och 
upprättande av en europeisk 
energigemenskap är förutsättningen för att 
kunna fastställa energimålen för 2050. 
Parlamentet driver i unionens anda en 
strategi som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att samarbeta och inte 
känna sig pressade av färdplanen.

Or. en

Motivering

Nödvändigheten av en europeisk energigemenskap har bekräftats i Europaparlamentets 
resolution av den 8 november 2010, ”Mot en ny energistrategi för Europa 2011–2020” 
(betänkande av Lena Kolarska-Bobińska). En europeisk energigemenskap med en stark 
gemensam energimarknad, gemensam EU-finansiering av ny energiteknik med låga utsläpp 
och samordning av energiinköp utanför EU är av central betydelse för att förverkliga målen i 
energifärdplanen för 2050.

Ändringsförslag 16
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030, 
inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk 
styrelseform är förutsättningen för att 

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Parlamentet stöder 
därför kommissionens Energifärdplan för 
2050 som grund för att föreslå 
lagstiftningsåtgärder och andra initiativ om 
energipolitik i syfte att utveckla en politisk 
ram för energi och klimatförändringar
fram till 2030, inklusive mål för 
växthusgasutsläpp, förnybara 
energikällor och energieffektivitet samt



AM\913063SV.doc 11/155 PE496.406v01-00

SV

kunna fastställa energimålen för 2050.
Parlamentet driver i unionens anda en 
strategi som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att samarbeta och inte 
känna sig pressade av färdplanen.

milstolpar för 2040 och 2050. Parlamentet 
driver i unionens anda en strategi som gör 
det möjligt för medlemsstaterna att 
samarbeta och inte känna sig pressade av 
färdplanen.

Or. en

Ändringsförslag 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030,
inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk styrelseform 
är förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta
och inte känna sig pressade av färdplanen.

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas omedelbart. Parlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030,
baserad på mål för växthusgasutsläpp, 
förnybara energikällor och 
energieffektivitet. Parlamentet konstaterar 
att en alleuropeisk styrelseform är 
förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att fritt
samarbeta för att genomföra färdplanen.

Or. en
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Ändringsförslag 18
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030,
inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk styrelseform 
är förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta 
och inte känna sig pressade av färdplanen.

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Parlamentet stöder 
därför kommissionens Energifärdplan för 
2050 som grund för att föreslå 
lagstiftningsåtgärder och andra initiativ om 
energipolitik i syfte att utveckla en politisk 
ram fram till 2030, baserad på rättsligt 
bindande mål (för växthusgasutsläpp, 
förnybara energikällor och 
energieffektivitet). Parlamentet konstaterar 
att en alleuropeisk styrelseform är 
förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta 
och inte känna sig pressade av färdplanen.

Or. en

Ändringsförslag 19
Konrad Szymański

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030, 

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Parlamentet stöder 
därför kommissionens Energifärdplan för 
2050 som grund för att föreslå 
lagstiftningsåtgärder och andra initiativ om 
energipolitik i syfte att utveckla en politisk 
ram fram till 2030, inklusive milstolpar och 
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inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk styrelseform 
är förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta 
och inte känna sig pressade av färdplanen.

mål. Parlamentet konstaterar att en 
alleuropeisk styrelseform är förutsättningen 
för att kunna fastställa energimålen för 
2050. Parlamentet förordar att i solidarisk
anda anta en strategi som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att samarbeta och inte 
känna sig pressade av färdplanen. 
Parlamentet pekar i detta sammanhang 
på en betydande brist i handlingsplanen 
som saknar en separat 
konsekvensbedömning för varje 
medlemsstat.

Or. pl

Ändringsförslag 20
Rachida Dati

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030, 
inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk styrelseform 
är förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta 
och inte känna sig pressade av färdplanen.

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Parlamentet stöder 
därför kommissionens Energifärdplan för 
2050 som grund för att föreslå 
lagstiftningsåtgärder och andra initiativ om 
energipolitik i syfte att utveckla en politisk 
ram fram till 2030, inklusive milstolpar och 
mål, så att en ambitiös men samtidigt 
stabil reglerings- och lagstiftningsram 
kan skapas. Parlamentet konstaterar att en 
alleuropeisk styrelseform är förutsättningen 
för att kunna fastställa energimålen för 
2050. Parlamentet driver i unionens anda 
en strategi som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att samarbeta och inte 
känna sig pressade av färdplanen.

Or. fr
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Ändringsförslag 21
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030, 
inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk styrelseform 
är förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta 
och inte känna sig pressade av färdplanen.

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Parlamentet stöder 
därför kommissionens Energifärdplan för 
2050 som grund för att föreslå 
lagstiftningsåtgärder och andra initiativ om 
energipolitik i syfte att utveckla en politisk 
ram fram till 2030, inklusive lämpliga
milstolpar och mål för ekonomiskt 
effektivt minskade koldioxidutsläpp. 
Parlamentet konstaterar att en alleuropeisk 
styrelseform är förutsättningen för att 
kunna fastställa energimålen för 2050. 
Parlamentet driver i unionens anda en
teknikneutral strategi som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att samarbeta och inte 
känna sig pressade av färdplanen.

Or. en

Ändringsförslag 22
Romana Jordan

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030, 

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Parlamentet stöder 
därför kommissionens Energifärdplan för 
2050 som grund för att föreslå 
lagstiftningsåtgärder och andra initiativ om 
energipolitik i syfte att utveckla en politisk 
ram fram till 2030, inklusive milstolpar och 
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inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk styrelseform 
är förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta 
och inte känna sig pressade av färdplanen.

mål samt mål och aktiviteter på 
internationell nivå. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk styrelseform 
är förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en teknikneutral strategi 
som gör det möjligt för medlemsstaterna 
att samarbeta och inte känna sig pressade 
av färdplanen.

Or. sl

Ändringsförslag 23
Herbert Reul

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030, 
inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk styrelseform 
är förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta 
och inte känna sig pressade av färdplanen.

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
omställningen av energisystemet. 
Parlamentet stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030, 
inklusive ett övergripande mål. 
Parlamentet konstaterar att en alleuropeisk 
styrelseform är förutsättningen för att 
kunna fastställa energimålen för 2050. 
Parlamentet driver i unionens anda en 
strategi som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att samarbeta och inte 
känna sig pressade av färdplanen.

Or. de
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Ändringsförslag 24
Jerzy Buzek

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030, 
inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk styrelseform 
är förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta 
och inte känna sig pressade av färdplanen.

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Parlamentet stöder 
därför kommissionens Energifärdplan för 
2050 som grund för att föreslå 
lagstiftningsåtgärder och andra initiativ om 
energipolitik i syfte att utveckla en politisk 
ram fram till 2030, inklusive milstolpar och 
mål. Parlamentet konstaterar att en 
alleuropeisk styrelseform och upprättande 
av en europeisk energigemenskap är 
förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta 
och inte känna sig pressade av färdplanen.

Or. en

Motivering

Nödvändigheten av en europeisk energigemenskap har bekräftats i Europaparlamentets 
resolution av den 8 november 2010, ”Mot en ny energistrategi för Europa 2011–2020” 
(betänkande av Lena Kolarska-Bobińska). En europeisk energigemenskap med en stark 
gemensam energimarknad, gemensam EU-finansiering av ny energiteknik med låga utsläpp 
och samordning av energiinköp utanför EU är av central betydelse för att förverkliga målen i 
energifärdplanen för 2050.

Ändringsförslag 25
Lambert van Nistelrooij

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
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med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030, 
inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk styrelseform 
är förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta 
och inte känna sig pressade av färdplanen.

med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Parlamentet stöder 
därför kommissionens Energifärdplan för 
2050 som grund för att föreslå 
lagstiftningsåtgärder och andra initiativ om 
energipolitik i syfte att utveckla en politisk 
ram fram till 2030, inklusive milstolpar och 
mål. Parlamentet konstaterar att en 
alleuropeisk styrelseform är förutsättningen 
för att kunna fastställa energimålen för 
2050 och den mellanliggande perioden. 
Parlamentet driver i unionens anda en 
strategi som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att samarbeta och inte 
känna sig pressade av färdplanen.

Or. nl

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

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030, 
inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk styrelseform 
är förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta 
och inte känna sig pressade av färdplanen.

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Parlamentet stöder 
därför kommissionens Energifärdplan för 
2050 som grund för att föreslå 
lagstiftningsåtgärder och andra initiativ om 
energipolitik i syfte att utveckla en politisk 
ram fram till 2030, inklusive milstolpar och 
mål. Parlamentet konstaterar att en 
alleuropeisk styrelseform är förutsättningen 
för att kunna fastställa energimålen för 
2050. Parlamentet driver i unionens anda 
en teknikneutral strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta 
och inte känna sig pressade av färdplanen.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030, 
inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk styrelseform 
är förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta
och inte känna sig pressade av färdplanen.

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Parlamentet stöder 
därför kommissionens Energifärdplan för 
2050 som grund för att föreslå 
lagstiftningsåtgärder och andra initiativ om 
energipolitik i syfte att utveckla en politisk 
ram fram till 2030, inklusive milstolpar och 
mål. Parlamentet konstaterar att en 
alleuropeisk styrelseform är förutsättningen 
för att kunna fastställa energimålen för 
2050. Parlamentet driver i unionens anda 
en strategi som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att samarbeta inom 
ramen för färdplanen.

Or. en

Ändringsförslag 28
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Europaparlamentet
stöder därför kommissionens 
Energifärdplan för 2050 som grund för att 
föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 
initiativ om energipolitik i syfte att 
utveckla en politisk ram fram till 2030, 

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna 
med att medlemsstaterna samarbetar kring 
den omställning av energisystemet som 
måste inledas nu. Parlamentet stöder 
därför kommissionens Energifärdplan för 
2050 som grund för att föreslå 
lagstiftningsåtgärder och andra initiativ om 
energipolitik i syfte att utveckla en politisk 
ram fram till 2030, inklusive
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inklusive milstolpar och mål. Parlamentet 
konstaterar att en alleuropeisk styrelseform 
är förutsättningen för att kunna fastställa 
energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att samarbeta 
och inte känna sig pressade av färdplanen.

icke-bindande milstolpar och mål. 
Parlamentet konstaterar att en alleuropeisk 
styrelseform är förutsättningen för att 
kunna fastställa energimålen för 2050. 
Parlamentet driver i unionens anda en 
strategi som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att samarbeta och inte 
känna sig pressade av färdplanen.

Or. en

Ändringsförslag 29
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet noterar att 
genomförandet av en miljö- och 
klimatpolitik som inte tar hänsyn till 
sådana utmaningar som energisäkerhet 
inte kan ersätta energipolitiken som bör 
genomföras i enlighet med principen om 
hållbar utveckling, så att oförändrad, 
allmän och konkurrenskraftig tillgång till 
energiresurser kan med respekt för miljön 
garanteras både i dag och för kommande 
generationer.

Or. pl

Ändringsförslag 30
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet godtar 
huvudslutsatsen i energifärdplanen för 
2050, nämligen att kostnaderna för en 



PE496.406v01-00 20/155 AM\913063SV.doc

SV

minskning av koldioxidutsläppen är 
hanterbara och inte högre än om den 
nuvarande politiken skulle fortsätta, 
under förutsättning att åtgärderna inleds 
tidigt så att omställningen av 
energisystemet sammanfaller med 
investeringscyklerna och vi därigenom 
undviker att investeringar misslyckas och 
att vi till dryga kostnader binder upp oss 
till koldioxidintensiv teknik, vilket är 
oekonomiskt på medellång och lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 31
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att ett enda 
mål för minskning av 
växthusgasutsläppen fram till 2030, på en 
nivå som stämmer överens med EU:s 
strävanden att minska koldioxidutsläppen 
fram till 2050, skulle bidra till att minska 
de totala kostnaderna för politiken och 
förenkla EU:s lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 32
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att de 
föreslagna strategierna för 2030 och 2050 
inte är av deterministisk karaktär, utan 

2. Europaparlamentet konstaterar att de 
föreslagna strategierna för 2030 och 2050 
inte är av deterministisk karaktär, utan 
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snarare ligger till grund för en konstruktiv 
dialog om frågor som rör näringsliv, 
forskning och energi.

snarare fungerar som en ram för
utarbetande av exaktare politiska 
instrument inriktade på att uppnå de icke-
bindande och bindande målen, på 
grundval av en konstruktiv dialog med alla 
berörda intressenter om frågor som rör 
näringsliv, forskning och energi.

Or. en

Ändringsförslag 33
Francisco Sosa Wagner

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att de 
föreslagna strategierna för 2030 och 2050
inte är av deterministiskt karaktär, utan 
snarare ligger till grund för en konstruktiv 
dialog om frågor som rör näringsliv, 
forskning och energi.

2. Europaparlamentet konstaterar att de 
föreslagna strategierna för 2030 och 2050 
ligger till grund för progressiva åtgärder 
och en konstruktiv dialog om frågor som 
rör näringsliv, forskning och energi samt 
miljöskydd i enlighet med fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 34
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att de 
föreslagna strategierna för 2030 och 2050 
inte är av deterministisk karaktär, utan 
snarare ligger till grund för en konstruktiv 
dialog om frågor som rör näringsliv, 
forskning och energi.

2. Europaparlamentet konstaterar att de 
föreslagna scenarierna för 2050 inte är av 
deterministisk karaktär, utan snarare ligger 
till grund för en konstruktiv dialog om hur 
Europas energisystem ska ställas om.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att de 
föreslagna strategierna för 2030 och 2050 
inte är av deterministisk karaktär, utan 
snarare ligger till grund för en konstruktiv 
dialog om frågor som rör näringsliv, 
forskning och energi.

2. Europaparlamentet konstaterar att de 
föreslagna strategierna för 2030 och 2050 
inte är av deterministisk karaktär, utan 
snarare ligger till grund för en konstruktiv 
dialog om frågor som rör näringsliv, 
forskning och energi. Parlamentet 
understryker att alla framtida 
energiprognoser, även energifärdplanen, 
är baserade på osäkra antaganden om 
den tekniska och ekonomiska 
utvecklingen. Parlamentet understryker 
därför att alla politiska val måste bli 
föremål för kontinuerlig granskning och 
justering och vara baserade på de 
försiktigaste möjliga antagandena. 

Or. en

Ändringsförslag 36
Rachida Dati

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att de 
föreslagna strategierna för 2030 och 2050 
inte är av deterministiskt karaktär, utan 
snarare ligger till grund för en konstruktiv 
dialog om frågor som rör näringsliv, 
forskning och energi.

2. Europaparlamentet konstaterar att de 
föreslagna strategierna för 2030 och 2050 
inte är av deterministiskt karaktär, utan 
snarare ligger till grund för en konstruktiv 
dialog om frågor som rör näringsliv, 
forskning och energi. Parlamentet anser 
emellertid att en stabil lagstiftnings- och 
regleringsram med tydliga och 
kvantifierbara mål måste skapas för att 
skapa förutsebarhet när det gäller 
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utvecklingen och främja långsiktiga 
investeringar.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att de 
föreslagna strategierna för 2030 och 2050 
inte är av deterministisk karaktär, utan 
snarare ligger till grund för en konstruktiv 
dialog om frågor som rör näringsliv, 
forskning och energi.

2. Europaparlamentet konstaterar att de 
föreslagna strategierna för 2030 och 2050 
inte är av deterministisk karaktär, utan 
snarare ligger till grund för en konstruktiv 
dialog om frågor som rör näringsliv, 
forskning och energi. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att regelbundet 
uppdatera färdplanen, med vederbörlig 
hänsyn till medlemsstaternas 
energipolitiska val och tekniska 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 38
Romana Jordan

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att de 
föreslagna strategierna för 2030 och 2050 
inte är av deterministisk karaktär, utan 
snarare ligger till grund för en konstruktiv 
dialog om frågor som rör näringsliv, 
forskning och energi.

2. Europaparlamentet konstaterar att de 
föreslagna strategierna för 2030 och 2050 
inte är av deterministisk karaktär, utan 
snarare ligger till grund för en konstruktiv 
dialog om frågor som rör näringsliv, 
forskning och energi samt ett antagande 
av bindande dokument om internationellt 
samarbete och globala åtgärder mot 
klimatförändringen.
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Or. sl

Ändringsförslag 39
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att de 
föreslagna strategierna för 2030 och 2050 
inte är av deterministisk karaktär, utan 
snarare ligger till grund för en konstruktiv 
dialog om frågor som rör näringsliv, 
forskning och energi.

2. Europaparlamentet konstaterar att de 
föreslagna scenarierna för 2050 inte är av 
deterministisk karaktär, utan snarare ligger 
till grund för en konstruktiv dialog om hur 
Europas energisystem ska ställas om, för 
att uppnå vårt långsiktiga mål att minska 
växthusgasutsläppen med 80–95 procent 
fram till 2050, under 1990 års nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 40
Herbert Reul

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet välkomnar de 
scenarier som kommissionen lägger fram 
i energifärdplanen för 2050 men 
framhåller att såväl de aktuella 
trendscenarierna som scenarierna för 
minskade koldioxidutsläpp bara är 
prognoser, som inte tar hänsyn till alla 
eventualiteter och endast fungerar som 
hållpunkter för den framtida strukturen 
för energiförsörjning i Europa.
Parlamentet betonar att de framtagna 
prognoserna i energifärdplanen för 2050 
måste utvecklas ytterligare, även med 
utgångspunkt i andra modeller än 
Primes-modellen, och kompletteras med 
fler utsläppssnåla scenarier (t.ex. ”stor 
andel kärnkraft” och ”stor andel 
avskiljning och lagring av koldioxid”), så 
att man får bättre insikt om vilka olika 
möjligheter det finns att utveckla en 
säker, kostnadseffektiv och utsläppssnål 
energiförsörjning i Europa.

Or. de

Ändringsförslag 41
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet föreslår att 
antagandena som ligger till grund för de 
olika scenarierna, särskilt kostnaderna 
för de olika energikällorna, regelbundet 
granskas. I dessa bedömningar måste 
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särskild uppmärksamhet ägnas åt 
förändringar i investeringskrav, teknisk 
och ekonomisk genomförbarhet, teknisk 
utveckling, risker för inlåsning och 
livscykelkostnader för de olika 
energialternativen.

Or. en

Ändringsförslag 42
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar behovet 
av att balansera klimatmålen mot behovet 
av hållbar och konkurrenskraftig tillväxt 
och energitrygghet i alla medlemsstater. I 
detta avseende konstaterar parlamentet att 
färdplanen är bristfällig, eftersom den 
inte nämner de politiska alternativens 
effekter på enskilda medlemsstater. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
skyndsamt ta fram sådana nationella 
analyser.

Or. en

Ändringsförslag 43
Bendt Bendtsen

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet medger att 
elektricitet från utsläppssnåla källor är 
oundgänglig för minskade 
koldioxidutsläpp och kräver en nästan 
koldioxidfri elsektor i EU senast 2050 och 
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ungefär 60 procents minskning av 
koldioxidutsläppen 2030.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik.

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå lagstiftning för perioden efter 2020
för att förnya och utvidga energi- och 
klimatförändringspaketet för att 
garantera en stabil europeisk 
energipolitisk ram fram till 2030 och 
2040, med tonvikt på bindande mål för 
energieffektivitet, växthusgasutsläpp och 
förnybara energikällor samt genom 
fullständig integrering av 
no regret-alternativen i energifärdplanen 
för 2050. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att öka sina pågående 
insatser för att uppnå de nuvarande 
Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik. Parlamentet betonar i detta 
avseende att ett fullständigt 
genomförande i rätt tid av samtliga 
bestämmelser i direktiv 2009/28/EG om 
förnybara energikällor är avgörande för 
att uppnå EU:s bindande mål på minst 
20 procent 2020.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker 
den roll som energin kan spela för att 
sporra tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik.

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet uppmuntrar 
åtgärder för att minska 
energiproduktionens negativa 
miljöeffekter samtidigt som hänsyn tas till 
de vidtagna åtgärdernas effekter på de
nationella ekonomiernas och 
EU-ekonomins konkurrenskraft och på 
medborgarnas säkerhet i elförsörjningen. 
Man bör vara mycket försiktig, särskilt i 
tider av ekonomisk kris, med ytterligare 
åtaganden som i olika hög grad belastar
medlemsstaternas ekonomier. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik.

Or. pl

Ändringsförslag 46
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030. Parlamentet 

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som en minskning av 
koldioxidutsläppen kan spela för att sporra 
tillväxt, ekonomisk konkurrenskraft och 
arbetstillfällen i EU. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå 
strategier för perioden efter 2020 och en 
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uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik

politisk ram för europeisk energipolitik 
fram till 2030, baserad på 
no regret-alternativen i färdplanen. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att öka sina pågående insatser för att 
uppnå de nuvarande Europa 2020-målen 
inom EU:s energipolitik, med särskild 
tonvikt på målet om 20 procents 
energieffektivitet senast 2020, som för 
närvarande inte ser ut att kunna uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 47
Lambert van Nistelrooij

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik.

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra
ekonomisk tillväxt och främja 
arbetstillfällen och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och att snabbt utarbeta en politisk ram för 
europeisk energipolitik fram till 2030. 
Parlamentet påminner kommissionen om 
att ett snabbt upprättande av en tillförlitlig 
framtida rättslig ram bidrar till att 
investeringsbeslut fattas. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik.

Or. nl
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Ändringsförslag 48
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030, även ett 
förslag om ett enda mål för minskning av 
växthusgasutsläppen som är förenligt med 
EU:s strävanden för minskning av 
koldioxidutsläppen fram till 2050 och med 
stöd av en konsekvensbedömning.
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att öka sina pågående insatser för att 
uppnå de nuvarande Europa 2020-målen 
inom EU:s energipolitik.

Or. en

Ändringsförslag 49
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som förnybar energi och 
energibesparingar spelar för att sporra
arbetstillfällen, oberoende på 
energiområdet och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
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energipolitik fram till 2030. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik

föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030, baserade på 
no regret-alternativen. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik.

Or. en

Ändringsförslag 50
Sabine Wils, Marisa Matias

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030.

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå ett bindande mål för förnybar 
energi fram till 2030. Parlamentet 
påpekar att en sådan åtgärd ger industrin 
den investeringstrygghet som krävs, 
betydligt minskar växthusgasutsläppen, 
skapar sysselsättning, främjar EU:s 
oberoende på energiområdet samt gynnar 
en ledande ställning på det tekniska 
området och industriell innovation.

Or. en
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Ändringsförslag 51
Romana Jordan

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik.

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030.
Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att öka ansträngningarna
för att uppnå målen för EU: s nuvarande
energipolitik. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att öka sina pågående 
insatser för att uppnå de nuvarande 
Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik. Parlamentet uppmanar
byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (Acer), det 
europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el (Entso-e) 
och det europeiska nätverket av
systemansvariga för överföringssystem för
gas (Entso-g) att aktivt delta i skapandet 
av långsiktiga planer av nödvändig 
infrastruktur.

Or. sl

Ändringsförslag 52
Konrad Szymański

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
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av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik.

av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030 med hänsyn 
tagen till att det på lång sikt krävs 
betydande investeringar i infrastruktur, 
även utan betydande förändringar i 
energimixen. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna at arbeta mer för att nå 
de nu gällande målen för EU:s 
energipolitik till år 2020. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att öka sina
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik.

Or. pl

Ändringsförslag 53
Niki Tzavela

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik.

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030 och på så sätt 
ge en pålitlig vägledning för 
investeringsbeslut. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att öka sina pågående 
insatser för att uppnå de nuvarande 
Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik.
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Or. en

Ändringsförslag 54
Francisco Sosa Wagner

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik.

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politik fram till 2030 baserad på 
no regret-alternativen i energifärdplanen 
för 2050. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att öka sina pågående 
insatser för att uppnå de nuvarande 
Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik.

Or. en

Ändringsförslag 55
Rachida Dati

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030. Parlamentet 

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen. Parlamentet understryker den 
roll som energin spelar för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030. Parlamentet 
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uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik.

uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Herbert Reul

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under 
finanskrisen Parlamentet understryker den 
roll som energin kan spela för att sporra 
tillväxt och konkurrenskraft i EU.
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå strategier för perioden efter 2020 
och en politisk ram för europeisk 
energipolitik fram till 2030. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
pågående insatser för att uppnå de 
nuvarande Europa 2020-målen inom EU:s 
energipolitik.

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av EU:s energipolitik mitt under den 
ekonomiska och finansiella krisen. 
Parlamentet understryker den roll som 
energin kan spela för att sporra tillväxt och 
konkurrenskraft i EU. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå 
strategier för perioden efter 2020 och en 
politisk ram för europeisk energipolitik 
fram till 2030. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att öka sina pågående
insatser för att uppnå de nuvarande målen
inom EU:s energipolitik.

Or. de

Ändringsförslag 57
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet konstaterar att en 
översyn av befintliga 
Europa 2020-strategier kommer att 
krävas för att fatta ett väl underbyggt och 
balanserat beslut om strategier för 
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perioden efter 2020.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
enträget kommissionen att lägga fram ett 
konkret scenario som är vägledande fram 
till 2050. Parlamentet betonar att detta 
scenario bör bygga på 
no regret-alternativen och kombinera hög 
energieffektivitet, stor andel förnybara 
energikällor och en smart infrastruktur. 
Parlamentet inser att det är omöjligt att 
förutsäga framtiden, men betonar att en 
tydlig handlingsplan och samförstånd 
bland samtliga medlemsstater är 
avgörande för att uppnå målen 
hållbarhet, trygghet och konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 59
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta strategin för 
regional energispecialisering, så att 
regionerna kan utveckla de energikällor 
som på mest ändamålsenligt sätt uppnår 
de europeiska 2050-målen, exempelvis 
solkraft i söder och vindkraft i norr. 
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Parlamentet anser att EU med 
utgångspunkt i denna specialisering bör 
gå över till att mäta europeiska energimål 
på EU-nivå, i stället för på nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 60
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmärksammar 
bristen på underlag för att höja målen för 
EU:s utsläppsminskning till 2020 och för 
att bestämma nya mål för 
utsläppsminskning för perioden efter 
2020 och fram till dess att en global 
överenskommelse ingås om minskade 
utsläpp av växthusgaser enligt Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC).

Or. pl

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

Förslag till resolution
Punkt 3b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet betonar att detta 
scenario fram till 2050 måste vara 
detaljerat och beskriva bestämda 
avgörande projekt och politiska åtgärder 
med högt ställda mål, även 
mellanliggande mål och mål fram till 
2050 för energieffektivitet, förnybara 
energikällor och växthusgasutsläpp. 
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Parlamentet betonar att det är bråttom att 
utarbeta detta scenario, eftersom de första 
åtgärderna måste vidtas nu.

Or. en

Ändringsförslag 62
Bernd Lange

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp.
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp.
Parlamentet framhåller 
Europa 2020-strategins överordnade mål 
om smart och hållbar tillväxt för alla och 
kräver att denna politiska strategi 
fortsätter att tillämpas även efter 2020. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

Or. de

Ändringsförslag 63
Britta Thomsen

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
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Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

Parlamentet betonar i detta avseende de 
överordnade målen i 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla och efterlyser en 
fortsättning på en sådan politisk strategi 
efter 2020. Parlamentet understryker vikten 
av en energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 64
Konrad Szymański

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet noterar dock att utvecklingen 
av förnybara energikällor, även om den 
minskar energiberoende, inte 
nödvändigtvis kompenserar de 
ekonomiska kostnaderna för övergången.
Parlamentet understryker därför vikten av 
en energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

Or. pl

Ändringsförslag 65
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan
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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka EU:s 
energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.
Parlamentet stöder rekommendationen 
från energifärdplanens rådgivande grupp
om att uttryckligen ta itu med och skapa 
insyn i de möjliga kompromisserna 
mellan minskade koldioxidutsläpp, 
försörjningstrygghet och konkurrenskraft 
i varje scenario.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka EU:s 
energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, energieffektivitet och en mer 
ändamålsenlig och optimerad utformning 
av kraftsystemet för att öka 
investeringarna i produktion och 
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reservproduktion av energi med låga 
koldioxidutsläpp.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.
Parlamentet framhåller i detta
sammanhang vikten av att stärka EU:s 
industriella konkurrenskraft, stimulera en 
hållbar ekonomisk tillväxt och skapa 
sysselsättning.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i
energi med låga halter av

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i
hållbar teknik med låga koldioxidutsläpp. 



PE496.406v01-00 42/155 AM\913063SV.doc

SV

koldioxidutsläpp. Parlamentet understryker 
vikten av en energistrategi inriktad på att 
öka EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel ökad utveckling av förnybara 
energislag inom EU, diversifiering av 
leveransvägar och -källor, bättre 
sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna, samt energieffektivitet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk är av stor 
betydelse för att stimulera nödvändiga 
investeringar i energi med låga halter av 
koldioxidutsläpp. Parlamentet understryker 
vikten av en energistrategi inriktad på att
stärka EU:s hållbarhet på energiområdet, 
energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel förbättring av förnybara 
energislag, diversifiering av
energiförsörjningen och främjande av
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 70
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 4
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Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i
energi med låga halter av 
koldioxidutsläpp. Parlamentet understryker 
vikten av en energistrategi inriktad på att 
öka EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i
förnybara energislag och 
energieffektivitet. Parlamentet 
understryker vikten av en energistrategi 
inriktad på en hållbar miljö som ökar
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, energibesparingar samt 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 71
Francisco Sosa Wagner

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att tydlighet, 
sammanhållning och konsekvens när det 
gäller politik och regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi
som medför låga koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet, ekonomiska 
konkurrenskraft och hållbarhet på 
miljöområdet genom åtgärder som till 
exempel ökad utveckling av förnybara 
energislag inom EU, diversifiering av 
leveransvägar och -källor, 
energieffektivitet, energibesparingar och 
bättre sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 72
Sabine Wils, Marisa Matias

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i
förnybar energi. Parlamentet understryker 
vikten av en energistrategi inriktad på att 
öka EU:s energioberoende genom åtgärder 
som till exempel diversifiering av 
leveransvägar och -källor, förnybara 
energislag samt energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 73
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar, 
leverantörer och källor, energieffektivitet,
samt stora FoU-satsningar på 
energirelaterade områden.

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

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, bevarande av en europeisk 
industriell bas för energiteknik samt 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 75
Gaston Franco

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i
energi med låga halter av
koldioxidutsläpp. Parlamentet understryker 
vikten av en energistrategi inriktad på att 
öka EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig
och stabil politik och ett klart och stabilt
regelverk kommer att stimulera 
nödvändiga investeringar i teknik som 
medför låga koldioxidutsläpp. Parlamentet 
understryker vikten av en energistrategi 
inriktad på att öka EU:s energitrygghet och 
ekonomiska konkurrenskraft genom 
åtgärder som till exempel diversifiering av 
leveransvägar och -källor, samt 
energieffektivitet.

Or. en
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Ändringsförslag 76
Niki Tzavela

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att tydlighet, 
stabilitet och förutsägbarhet när det gäller
politik och regelverk kommer att stimulera 
nödvändiga investeringar i energi med låga 
halter av koldioxidutsläpp. Parlamentet 
understryker vikten av en energistrategi 
inriktad på att öka EU:s energitrygghet och 
ekonomiska konkurrenskraft genom 
åtgärder som till exempel diversifiering av 
leveransvägar och -källor, distributörer
samt energieffektivitet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga ekonomiskt effektiva
investeringar i energi med låga halter av 
koldioxidutsläpp. Parlamentet understryker 
vikten av en energistrategi inriktad på att 
öka EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

Or. en
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Ändringsförslag 78
Romana Jordan

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig, 
förutsägbar, stabil och konsekvent politik 
och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

Or. sl

Ändringsförslag 79
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i
utsläppssnål energi. Parlamentet 
understryker vikten av en energistrategi 
inriktad på att öka EU:s energitrygghet och 
ekonomiska konkurrenskraft genom 
åtgärder som till exempel diversifiering av 
leveransvägar och -källor, samt 
energieffektivitet.
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en
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Ändringsförslag 80
Rachida Dati

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig 
politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi 
med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en 
energistrategi inriktad på att öka EU:s 
energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

4. Europaparlamentet betonar att en stabil 
och tydlig politik och ett klart regelverk 
kommer att stimulera nödvändiga 
investeringar i energi med låga halter av 
koldioxidutsläpp. Parlamentet understryker 
vikten av en energistrategi inriktad på att 
öka EU:s energitrygghet och ekonomiska 
konkurrenskraft genom åtgärder som till 
exempel diversifiering av leveransvägar 
och -källor, samt energieffektivitet.

Or. fr

Ändringsförslag 81
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet konstaterar att 
priserna på energikällor och fungerande 
koldioxidmarknader spelar en viktig roll 
för hur marknadsaktörerna, inbegripet 
industri och konsumenter, agerar. 
Parlamentet konstaterar vidare att det 
faktum att EU:s nuvarande politiska ram 
inte helt kan internalisera externa 
kostnader leder till att ohållbara 
konsumtionsmönster bibehålls och 
bromsar omställningen till hållbarhet. 
Parlamentet kräver att den politiska 
ramen för tiden efter 2020 ska vägledas av 
principen om att förorenaren ska betala 
och omfatta långsiktiga regler för att 
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garantera säkerhet för 
marknadsaktörerna.

Or. en

Ändringsförslag 82
András Gyürk

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet inser att 
energiinfrastrukturprojekt kännetecknas 
av mycket stora uppstartskostnader och en 
operativ livslängd på 20–60 år. 
Parlamentet erinrar om att det nuvarande 
marknadsklimatet är ytterst oförutsägbart 
och att investerare därför tvekar när det 
gäller utveckling av energiinfrastruktur. 
Parlamentet framhåller att nya strategier 
och innovativa instrument ska främjas för 
att uppmuntra investeringar i 
infrastruktur som möjliggör snabba 
anpassningar till en föränderlig miljö.

Or. en

Ändringsförslag 83
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet erkänner 
unionens åtagande om att senast 2050 
minska utsläppen av växthusgaser med 
80–95 procent jämfört med 1990 års 
nivåer. Parlamentet understryker vikten 
av snabba åtgärder lokalt, regionalt, 
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nationellt, internationellt och globalt för 
att verkligen begränsa den globala 
genomsnittshöjningen av yttemperaturen 
till högst 2 °C i syfte att förhindra 
ytterligare skadliga klimatförändringar. 

Or. en

Ändringsförslag 84
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet betonar att 
eventuella framtida åtgärder på 
energiområdet måste utgå från en rättvis 
kostnadsfördelning mellan 
medlemsstaterna och att ändringar av 
EU:s energipolitik inte får ha ett negativt 
inflytande på tillväxten i medlemsstater 
som har en underutvecklad energisektor 
och infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 85
Lambert van Nistelrooij

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet understryker att 
EU är på god väg att nå sitt gemensamma 
mål att 20 procent av energin ska komma 
från hållbara förnybara energikällor. 
Parlamentet betonar att vidare åtgärder 
måste vidtas för att förhindra att denna 
andel snabbt sjunker igen efter 2020.
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Or. nl

Ändringsförslag 86
Vicky Ford, Giles Chichester

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens ambition att undersöka 
möjligheterna att nå EU:s mål när det 
gäller utfasningen av fossila bränslen, 
samtidigt som energiförsörjningen ska 
tryggas och den ekonomiska 
konkurrenskraften bevaras.

Or. en

Ändringsförslag 87
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 4b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet betonar att den 
politiska ramen och regelverket måste 
ligga inom budgeten för begränsning av 
utsläpp av växthusgaser, vilket kan göra 
det möjligt att begränsa höjningen av den 
globala medeltemperaturen till 2 °C 
jämfört med förindustriella nivåer. 
Parlamentet framhåller därför att EU:s 
ekonomi senast 2050 måste ha 
omvandlats till en ekonomi som nästan 
helt är baserad på förnybar energi.

Or. en
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Ändringsförslag 88
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat enligt fördragen är 
behörig att utforma sin egen energimix. 
Parlamentet konstaterar att 
energifärdplanen för 2050 kompletterar 
nationella, regionala och lokala insatser för 
att modernisera energiförsörjningen. 
Europaparlamentet erkänner därför att 
medlemsstaterna har ett behov av att 
samarbeta på grundval av gemensamma 
mål, liksom den viktiga roll som spelas av 
EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s klimatmål på grundval av 
principerna om hållbar utveckling,
energitrygghet och en konkurrenskraftig 
EU-ekonomi, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.
Parlamentet betonar dock att en ny politik 
måste ta hänsyn till skillnaderna mellan 
medlemsstaterna och innebära kloka och 
flexibla åtgärder som är anpassade till 
varje medlemsstats energimix och 
potential att minska utsläppen, samt att 
den inte får inkräkta på medlemsstaternas 
rättigheter enligt fördragen.

Or. en
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Ändringsförslag 89
Romana Jordan

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU som ser till att den 
nationella politiken är förenlig med de 
mål och den rättsordning som finns i 
Europeiska unionen, Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att fortsätta söka alternativ 
som kan uppfylla EU:s mål om minskade 
koldioxidutsläpp på ett ekonomiskt 
effektivt, konkurrenskraftigt, säkert och 
hållbart sätt genom att minimera en 
snedvridning av marknaden, samt att 
fortsätta med ansträngningar för att fullt ut 
utnyttja den potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt, 
där det är nödvändigt att vara medveten 
om de särskilda små energisystemen och 
det tillhörande behovet av flexibilitet.

Or. sl
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Ändringsförslag 90
Hannu Takkula, Riikka Manner

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet understryker att 
flexibla och innovativa finansierings- och 
investeringslösningar, såväl offentliga 
som privata, är en nyckelfaktor för 
utveckling och produktion av nya 
energiformer. Parlamentet erkänner 
samtidigt fördelarna med att utveckla ett 
samordnat tillvägagångssätt, som även är 
gemensamt för Europa, där det visar sig 
vara lämpligt.

Or. fi
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Ändringsförslag 91
Kathleen Van Brempt

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål. Parlamentet betonar 
dessutom att EU har en mycket viktig roll 
att spela för att få till stånd en väl 
samordnad, unionsomfattande, 
sammankopplad och hållbar 
energiomställning. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

Or. en
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Ändringsförslag 92
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix inom EU:s långsiktiga 
ramar när det gäller energi och 
klimatförändringar. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att fasa ut fossila 
bränslen från energiförsörjningen. 
Europaparlamentet erkänner därför att 
medlemsstaterna har ett behov av att 
samarbeta på grundval av gemensamma 
mål, liksom den viktiga roll som spelas av 
EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

Or. en
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Ändringsförslag 93
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som på ett 
ekonomiskt effektivt, säkert och hållbart 
sätt kan uppfylla EU:s mål om minskade 
koldioxidutsläpp som har fastställts av
rådet som ett led i de globala insatserna, 
samt att fortsätta med ansträngningar för 
att fullt ut utnyttja den potential för 
kostnadseffektiva energibesparingar, som 
bland annat stöds av unionens tillgängliga 
finansiella instrument. Parlamentet 
erkänner samtidigt fördelarna med att 
utveckla ett samordnat tillvägagångssätt, 
som även är gemensamt för Europa, där det 
visar sig vara lämpligt.

Or. pl

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

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 5. Europaparlamentet påminner om att 
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varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett teknikneutralt, ekonomiskt effektivt,
tillförlitligt, säkert och hållbart sätt, och 
samtidigt minimera snedvridningarna av 
marknaden, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 95
Francisco Sosa Wagner

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat, förutsatt att unionens 
regelverk respekteras, är behörig att 
utforma sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
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som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 96
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix (inbegripet en 
miljövänlig och hållbar användning av 
kol- och kärnenergi). Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
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instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

Or. en

Motivering

Scenarieanalyser som utfördes för kommissionens räkning för att underlätta upprättandet av 
energifärdplanen för 2050 visade tydligt att kol kan fortsätta spela en viktig roll i en hållbar 
och trygg energiförsörjning i framtiden och att kärnenergi bidrar till lägre systemkostnader 
och elpriser.

Ändringsförslag 97
Konrad Szymański

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett teknikneutralt, ekonomiskt effektivt, 
säkert och hållbart sätt, samt att fortsätta 
med ansträngningar för att fullt ut utnyttja 
den potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
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tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett teknikneutralt, ekonomiskt effektivt, 
säkert och hållbart sätt, samt att fortsätta 
med ansträngningar för att fullt ut utnyttja 
den potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds 
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

Or. en
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Ändringsförslag 99
Herbert Reul

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja den 
potential för kostnadseffektiva 
energibesparingar, som bland annat stöds
av unionens tillgängliga finansiella 
instrument. Parlamentet erkänner samtidigt 
fördelarna med att utveckla ett samordnat 
tillvägagångssätt, som även är gemensamt 
för Europa, där det visar sig vara lämpligt.

5. Europaparlamentet påminner om att 
varje medlemsstat är behörig att utforma 
sin egen energimix. Parlamentet 
konstaterar att energifärdplanen för 2050 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att modernisera 
energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett 
behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll 
som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp 
på ett ekonomiskt effektivt, säkert och 
hållbart sätt, samt att fortsätta med 
ansträngningar för att fullt ut utnyttja 
potentialen för kostnadseffektiva 
energibesparingar på nationell nivå, bland 
annat med hjälp av unionens tillgängliga 
finansiella instrument. Parlamentet 
erkänner samtidigt fördelarna med att 
utveckla ett samordnat tillvägagångssätt, 
som även är gemensamt för Europa, där det 
visar sig vara lämpligt.

Or. de

Ändringsförslag 100
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar att 
energisäkerhetens grundpelare för EU:s 
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medlemsstater är att deras energisystem 
baseras på egna energitillgångar och 
möjligheterna att använda dem. Därför är 
det från denna synpunkt mest rationellt 
att dessa länder utvecklar sådana 
energitekniker som har potential, stöder 
sig på erfarenhet och säkerställer 
kontinuitet i en stabil energiförsörjning, 
samtidigt som de uppfyller standarder för 
miljö- och klimatskydd.

Or. pl

Ändringsförslag 101
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till resolution
Punkt 5b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet påpekar att e 
planerade åtgärderna inte i huvudsak bör 
riktas på möjligheter att genomföra 
scenarier för uppnående av de i förväg 
uppställda minskningsmålen 
(ovanifrånperspektiv), som det är nu, utan 
på att genomföra åtgärdsscenarier som 
tar hänsyn till sådana frågor som handlar 
om nuvarande potential i 
medlemsstaterna, möjligheten till 
utveckling av kostnadseffektiv och ny 
teknik samt de globala effekterna av 
genomförandet av föreslagen policy.
Minskningsmålen för de kommande åren 
kan föreslås först i nästa steg 
(underifrånperspektiv).

Or. pl
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Ändringsförslag 102
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erkänner 
slutsatserna i energifärdplanen som säger 
att energisektorns fullskaliga övergång på 
EU-nivå är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbar, och kan vara billigare på 
lång sikt än en fortsättning av den 
nuvarande politiken under vissa 
förutsättningar.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 103
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen som säger att 
energisektorns fullskaliga övergång på 
EU-nivå är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbar, och kan vara billigare på 
lång sikt än en fortsättning av den 
nuvarande politiken under vissa 
förutsättningar.

6. Europaparlamentet erkänner att
slutsatserna i energifärdplanen tyder på att 
energisektorns fullskaliga övergång på 
EU-nivå är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbar, och kan vara billigare på 
lång sikt än en fortsättning av den 
nuvarande politiken under vissa 
förutsättningar. Parlamentet konstaterar 
emellertid att slutsatsernas trovärdighet 
förutsätter att antagandena i färdplanen 
kontinuerligt ses över och rättas om de 
visar sig vara felaktiga.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Sabine Wils, Marisa Matias

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen som säger att 
energisektorns fullskaliga övergång på 
EU-nivå är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbar, och kan vara billigare på 
lång sikt än en fortsättning av den 
nuvarande politiken under vissa 
förutsättningar.

6. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen som säger att 
energisektorns fullskaliga övergång på 
EU-nivå är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbar, och kan vara billigare på 
lång sikt än en fortsättning av den 
nuvarande politiken, i synnerhet med 
hänsyn till de positiva effekterna på andra 
områden, t.ex. minskningen av kroniska 
sjukdomar till följd av minskade 
luftföroreningar.

Or. en

Ändringsförslag 105
Konrad Szymański

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen som säger att 
energisektorns fullskaliga övergång på 
EU-nivå är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbar, och kan vara billigare på 
lång sikt än en fortsättning av den 
nuvarande politiken under vissa 
förutsättningar.

6. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen som säger att 
energisektorns fullskaliga övergång på 
EU-nivå är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbar, och kan vara billigare på 
lång sikt än en fortsättning av den 
nuvarande politiken under vissa 
förutsättningar. Hänsyn bör dock tas till de 
olika nationella förhållandena, som kan 
kraftigt variera mellan medlemsstaterna.

Or. pl
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Ändringsförslag 106
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erkänner
slutsatserna i energifärdplanen som säger 
att energisektorns fullskaliga övergång på 
EU-nivå är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbar, och kan vara billigare på 
lång sikt än en fortsättning av den 
nuvarande politiken under vissa 
förutsättningar.

6. Europaparlamentet välkomnar
slutsatserna i energifärdplanen som säger 
att utfasningen av fossila bränslen inom 
energisektorn på EU-nivå är tekniskt och 
ekonomiskt genomförbar, och på lång sikt
kommer att bli billigare än om allt 
fortsätter som förut.

Or. en

Ändringsförslag 107
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen som säger att 
energisektorns fullskaliga övergång på 
EU-nivå är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbar, och kan vara billigare på 
lång sikt än en fortsättning av den 
nuvarande politiken under vissa 
förutsättningar.

6. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen som säger att 
energisektorns fullskaliga övergång på 
EU-nivå är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbar, och enligt kommissionens 
egen analys kommer att bli billigare på 
lång sikt än en fortsättning av den 
nuvarande politiken.

Or. en
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Ändringsförslag 108
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen som säger att
energisektorns fullskaliga övergång på 
EU-nivå är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbar, och kan vara billigare på 
lång sikt än en fortsättning av den 
nuvarande politiken under vissa 
förutsättningar.

6. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen som säger att
omställningen till en hållbar energisektor
på EU-nivå är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbar, och kommer att bli billigare 
på lång sikt än en fortsättning av den 
nuvarande politiken.

Or. en

Ändringsförslag 109
Herbert Reul

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen som säger att 
energisektorns fullskaliga övergång på 
EU-nivå är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbar, och kan vara billigare på 
lång sikt än en fortsättning av den 
nuvarande politiken under vissa 
förutsättningar.

6. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen som säger att 
energisektorns fullskaliga övergång på 
EU-nivå vore tekniskt och ekonomiskt 
genomförbar, och skulle kunna vara 
billigare på lång sikt än en fortsättning av 
den nuvarande politiken under vissa 
förutsättningar.

Or. de
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Ändringsförslag 110
Francisco Sosa Wagner

Förslag till resolution
Punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen i energifärdplanen för 
2050 inte analyserade ett scenario baserat 
på en hög andel förnybara energislag och 
energieffektivitet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ställa upp ett sådant 
scenario för perioden fram till 2030.

Or. en

Ändringsförslag 111
Ivo Belet

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå en social 
färdplan baserad på anständigt arbete och 
principerna om en rättvis omställning som 
kan ge EU-institutionerna och 
medlemsstaterna vägledning beträffande 
de energipolitiska valens eventuella 
sociala effekter på sysselsättning och 
låginkomsthushåll. Parlamentet anser att 
det dessutom är viktigt att nästa 
strategiska energiöversyn även lyfter fram
den sociala dimensionen och ger en 
överblick över diskussioner och 
överenskommelser i medlemsstaterna 
mellan offentliga myndigheter och 
arbetsmarknadsparter om hur principerna 
för en rättvis omställning har följts.

Or. en
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Ändringsförslag 112
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet anser att målen 
för 2050 aldrig kommer att uppnås om 
inte EU tar sitt ansvar och spelar en 
avgörande roll i omställningen, i 
synnerhet när det gäller stora projekt som 
vindkraft till havs i Nordsjön och 
gränsöverskridande infrastruktur som är 
av betydelse för flera eller alla 
medlemsstater. EU bör utforma 
prioriterade projekt och fungera som 
huvudinvesterare för att på så sätt locka 
privata investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet håller med 
kommissionen om att det fortfarande 
finns oklarheter beträffande tekniken när 
det gäller färdplanen för 2050 och 
rekommenderar därför att flexibilitet ska 
vara centralt i strategin. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att 
undvika inlåsningseffekter och att föreslå 
en ram för 2030 som baseras på ett enda 
mål för minskningen av koldioxidutsläpp.

Or. en
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Ändringsförslag 114
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet håller emellertid 
med kommissionen om att EU-insatserna 
förutsätter att klimatinsatser görs på 
global nivå och att de inte bör utformas 
isolerat utan beakta den internationella 
utvecklingen, till exempel när det gäller 
koldioxidläckage och negativa effekter på 
konkurrenskraften.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet håller emellertid 
med kommissionen om att EU-insatserna 
förutsätter att klimatinsatser görs på 
global nivå och att de inte bör utformas 
isolerat utan beakta den internationella 
utvecklingen, till exempel när det gäller 
koldioxidläckage och negativa effekter på 
konkurrenskraften.

Or. en
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Ändringsförslag 116
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen inte lade fram ett scenario 
baserat på hög energieffektivitet 
tillsammans med hög andel förnybara 
energislag, vilket kunde ha gett mycket 
positiva resultat på grund av 
synergieffekterna dem emellan. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
ställa upp ett sådant scenario för perioden 
fram till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 117
Britta Thomsen

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen underlät att lägga fram ett 
scenario baserat på både hög 
energieffektivitet och en hög andel 
förnybara energislag, vilket skulle ha lyft 
fram de nödvändiga synergieffekterna 
dem emellan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera ett sådant 
scenario i sina modeller.

Or. en
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Ändringsförslag 118
Sabine Wils, Marisa Matias

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet betonar att 
energisektorns omställning bör följa 
principen om överensstämmelse med 
unionens miljöpolitik, t.ex. med målen i 
Sjätte miljöhandlingsprogrammet om 
minskning av föroreningarna av 
utomhusluft.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 6b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet betonar att 
människor ska stå i främsta rummet när 
energilandskapet omvandlas. Parlamentet 
välkomnar därför att energifärdplanen 
har en social dimension och uppmanar 
kommissionen att gå vidare med detta 
genom att föreslå åtgärder för att anpassa 
utbildning och omskolning i syfte att 
förbättra arbetskraftens kvalifikationer 
och öka sysselsättningen. Parlamentet 
efterlyser en undersökning av kostnader 
och nytta för konsumenterna, varvid 
särskild uppmärksamhet ska ägnas 
energifattigdom och skyddet av de 
låginkomsthushåll som drabbas hårdast 
av högre energipriser. Parlamentet 
understryker att alla typer av 
konsumenter och prosumenter måste 
inkluderas i den sociala dialogen och att 
informationskampanjer bör genomföras 
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för att få till stånd nödvändiga 
beteendeförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 120
Ivo Belet

Förslag till resolution
Punkt 6b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet ber kommissionen 
om mer information om effekterna av 
omställningen till ett hållbart 
energisystem, om sysselsättningen inom 
olika energi-, industri- och 
tjänstesektorer, och att diskutera 
energifärdplanens konsekvenser de 
kommittéer för den sociala dialogen som 
är mest berörda. Parlamentet ber vidare 
kommissionen att tillsammans med 
arbetsmarknadsparterna utveckla 
konkreta mekanismer för att hjälpa 
branscher och arbetstagare som ställs 
inför omställningen, och att rapportera
till parlamentet om dessa diskussioner i 
slutet av 2013.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 6b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet medger att elens 
ökade andel av energimixen i framtiden 
förutsätter att alla utsläppssnåla 
elproduktionsmetoder utnyttjas 
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(omvandlingsverkningsgrad, förnybara 
energislag, avskiljning och lagring av 
koldioxid, samt kärnenergi), så att 
klimatmålen kan nås utan negativa 
effekter på försörjningstryggheten och 
konkurrenskraften.

Or. en

Ändringsförslag 122
Sabine Wils, Marisa Matias

Förslag till resolution
Punkt 6b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet betonar att en 
bedömning av olika 
energiomställningsscenariers kostnader 
och nytta bör innefatta kostnader och 
nytta inom andra sektorer, t.ex. en
minskning av kroniska hjärt- och 
kärlsjukdomar och sjukdomar i 
andningsorganen till följd av minskade 
luftföroreningar.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 6c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet betonar att en fullt 
utvecklad gränsöverskridande 
energiinfrastruktur och mekanismer för 
utbyte av information inom unionen är en 
förutsättning för att färdplanen ska bli en 
framgång. Parlamentet understryker 
därför behovet av en stark samordning av 
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medlemsstaternas politik och av 
gemensamma insatser, solidaritet och 
öppenhet när det gäller extern 
energipolitik, energitrygghet och nya 
investeringar i energiinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 124
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet erkänner
slutsatserna i energifärdplanen för 2050 om
att det finns likheter mellan de åtgärder 
som måste vidtas i de analyserade 
scenarierna för att ställa om EU:s 
energisystem, oavsett den specifika vägen 
som valts för att uppnå ett energisystem 
med låga koldioxidutsläpp 2050. 
Parlamentet anser att förnybar energi,
energieffektivitet och en infrastruktur för 
energi är s.k. no regret-alternativ.

7. Europaparlamentet konstaterar när det 
gäller slutsatserna i energifärdplanen för 
2050 att det finns likheter mellan de 
åtgärder som måste vidtas i de analyserade 
scenarierna för att ställa om EU:s 
energisystem. Parlamentet ställer sig 
bakom kommissionens slutsats att 
förnybar energi och energieffektivitet är de 
två viktigaste s.k. no regret-alternativen.
Parlamentet beklagar emellertid djupt att 
kommissionen inte undersökte ett 
scenario baserat på en kombination av en 
hög andel förnybara energislag och hög 
energieffektivitet, vilket skulle bidra till att 
minska energiimporten och uppnå EU:s 
långsiktiga klimatmål. Parlamentet anser 
att det är nödvändigt att välja väg för att 
skapa investeringssäkerhet och ställer sig 
starkt bakom ett framtida hållbart och 
tryggt energisystem som kombinerar 
fördelarna med scenario 2 (hög 
energieffektivitet) och scenario 4 (hög 
andel förnybara energislag).

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

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen för 2050 om att det finns 
likheter mellan de åtgärder som måste 
vidtas i de analyserade scenarierna för att 
ställa om EU:s energisystem, oavsett den 
specifika vägen som valts för att uppnå ett 
energisystem med låga koldioxidutsläpp 
2050. Parlamentet anser att förnybar 
energi, energieffektivitet och en 
infrastruktur för energi är s.k. 
no regret-alternativ.

7. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen för 2050 om att det finns 
likheter mellan de åtgärder som måste 
vidtas i de analyserade scenarierna för att 
ställa om EU:s energisystem, oavsett den 
specifika vägen som valts för att uppnå ett 
energisystem med låga koldioxidutsläpp 
2050. Parlamentet anser att förnybar 
energi, energieffektivitet och en 
infrastruktur för energi är s.k. 
no regret-alternativ, men att hur och i 
vilken omfattning de eftersträvas kan få 
betydande kostnadseffekter för 
medlemsstaterna och konsumenterna som 
måste beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 126
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet erkänner
slutsatserna i energifärdplanen för 2050 om 
att det finns likheter mellan de åtgärder
som måste vidtas i de analyserade
scenarierna för att ställa om EU:s 
energisystem, oavsett den specifika vägen 
som valts för att uppnå ett energisystem 
med låga koldioxidutsläpp 2050.
Parlamentet anser att förnybar energi, 
energieffektivitet och en infrastruktur för 
energi är s.k. no regret-alternativ.

7. Europaparlamentet välkomnar
slutsatserna i energifärdplanen för 2050 om 
att ökad utveckling av förnybara 
energislag, energieffektivitet och 
energiinfrastruktur är de 
no regret-åtgärder som måste vidtas i alla
analyserade scenarier för att ställa om 
EU:s energisystem, oavsett den specifika 
vägen som valts för att uppnå ett 
energisystem med låga koldioxidutsläpp 
2050.
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Or. en

Ändringsförslag 127
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen för 2050 om att det finns 
likheter mellan de åtgärder som måste 
vidtas i de analyserade scenarierna för att 
ställa om EU:s energisystem, oavsett den 
specifika vägen som valts för att uppnå ett 
energisystem med låga koldioxidutsläpp 
2050. Parlamentet anser att förnybar 
energi, energieffektivitet och en 
infrastruktur för energi är s.k. 
no regret-alternativ.

7. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen för 2050 om att det finns 
likheter mellan de åtgärder som måste 
vidtas i de analyserade scenarierna för att 
ställa om EU:s energisystem, oavsett den 
specifika vägen som valts för att uppnå ett 
energisystem med låga koldioxidutsläpp 
2050. Parlamentet anser att även om
förnybar energi, energieffektivitet och en 
infrastruktur för energi är s.k. 
no regret-alternativ måste hänsyn tas till 
hur och i vilken omfattning de 
eftersträvas, eftersom detta kan få 
långtgående kostnadskonsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 128
Romana Jordan

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen för 2050 om att det finns 
likheter mellan de åtgärder som måste 
vidtas i de analyserade scenarierna för att 
ställa om EU:s energisystem, oavsett den 
specifika vägen som valts för att uppnå ett 
energisystem med låga koldioxidutsläpp 
2050. Parlamentet anser att förnybar 
energi, energieffektivitet och en 

7. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen för 2050 om att det finns 
likheter mellan de åtgärder som måste 
vidtas i de analyserade scenarierna för att 
ställa om EU:s effektiva energisystem, 
genomtänkta nät, oavsett den specifika 
vägen som valts för att uppnå ett 
energisystem med låga koldioxidutsläpp 
2050. Parlamentet anser att förnybar energi 
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infrastruktur för energi är s.k. 
no regret-alternativ.

är s.k. no regret-alternativ så länge de i 
huvudsak grundas på 
marknadsmekanismer,

Or. sl

Ändringsförslag 129
Herbert Reul

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen för 2050 om att det finns 
likheter mellan de åtgärder som måste 
vidtas i de analyserade scenarierna för att 
ställa om EU:s energisystem, oavsett den 
specifika vägen som valts för att uppnå ett 
energisystem med låga koldioxidutsläpp 
2050. Parlamentet anser att förnybar 
energi, energieffektivitet och en 
infrastruktur för energi är s.k. 
no regret-alternativ.

7. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen för 2050 om att det finns 
likheter mellan de åtgärder som måste 
vidtas i de analyserade scenarierna för att 
ställa om EU:s energisystem, oavsett den 
specifika vägen som valts för att uppnå ett 
energisystem med låga koldioxidutsläpp 
2050. Parlamentet anser att förnybar 
energi, energieffektivitet och en 
infrastruktur för energi är ett s.k. 
no regret-alternativ men konstaterar 
samtidigt att detta kommer att bli förenat 
med avsevärda kostnader.

Or. de

Ändringsförslag 130
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen för 2050 om att det finns 
likheter mellan de åtgärder som måste 
vidtas i de analyserade scenarierna för att 
ställa om EU:s energisystem, oavsett den 
specifika vägen som valts för att uppnå ett 

7. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen för 2050 om att det finns 
likheter mellan de åtgärder som måste 
vidtas i de analyserade scenarierna för att 
ställa om EU:s föråldrade energisystem
och infrastruktur, oavsett den specifika 
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energisystem med låga koldioxidutsläpp 
2050. Parlamentet anser att förnybar 
energi, energieffektivitet och en 
infrastruktur för energi är s.k. 
no regret-alternativ.

vägen som valts för att uppnå ett optimerat
energisystem med låga koldioxidutsläpp 
2050. Parlamentet anser att förnybar 
energi, energieffektivitet och en 
infrastruktur för energi är s.k. 
no regret-alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 131
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen för 2050 om att det finns 
likheter mellan de åtgärder som måste 
vidtas i de analyserade scenarierna för att 
ställa om EU:s energisystem, oavsett den 
specifika vägen som valts för att uppnå ett 
energisystem med låga koldioxidutsläpp 
2050. Parlamentet anser att förnybar 
energi, energieffektivitet och en 
infrastruktur för energi är s.k. 
no regret-alternativ.

7. Europaparlamentet erkänner slutsatserna 
i energifärdplanen för 2050 om att det finns 
likheter mellan de åtgärder som måste 
vidtas i de analyserade scenarierna för att 
ställa om EU:s energisystem, oavsett den 
specifika vägen som valts för att uppnå ett 
energisystem med låga koldioxidutsläpp 
2050. Parlamentet anser att inhemsk
förnybar energi, energieffektivitet och en 
infrastruktur för energi är s.k. 
no regret-alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 132
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet påpekar att innan 
EU gör åtaganden inom energi- och 
klimatpolitiken för perioden efter 2020 är 
det nödvändigt att kommissionen 
förbereder och presenterar en 
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konsekvensanalys av de föreslagna 
lösningarna, även utifrån de olika 
staternas perspektiv. Detta 
tillvägagångssätt kommer att säkerställa 
en lämplig bedömning av de föreslagna 
lösningarna för varje medlemsstat i 
unionen.

Or. pl

Ändringsförslag 133
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet anser att 
finanskrisen bör betraktas som ett tillfälle 
att förändra utvecklingen av vår 
samhällsmodell mot en mycket 
energieffektiv och klimattålig ekonomi 
baserad helt på förnybar energi. 
Parlamentet betonar att kommissionen 
måste lägga fram förslag för ett energi-
och klimatpaket för 2030 som baseras på 
de tre nuvarande pelarna, dvs. 
växthusgaser, förnybara energislag och 
energieffektivitet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet kräver att 
principen om ”energi för alla” ska 



AM\913063SV.doc 81/155 PE496.406v01-00

SV

tillämpas och framhåller därför att 
särskild uppmärksamhet bör ägnas de 
låginkomsthushåll som kan komma att få 
svårt att klara av energisystemets 
omställning om energipriserna stiger på 
det sätt som förutspås. Parlamentet anser 
att specifika åtgärder bör fastställas på 
EU-nivå samt på nationell och lokal nivå 
för att undvika energifattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 135
Konrad Szymański

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet påpekar att 
antagandet av en strategi för minskade 
koldioxidutsläpp som inte tar hänsyn till 
situationen i en del av medlemsstaterna 
kan leda till en allvarlig ökning av 
energifattigdom, som anses föreligga när 
energikostnaderna överstiger 10 procent 
av hushållens budget.

Or. pl

Ändringsförslag 136
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till resolution
Punkt 7b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet erinrar om den 
osäkerhet som uppkommer vid 
användning av en begränsad uppsättning 
analytiska instrument, inklusive 
ekonometriska modeller, i en planering 
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som sträcker sig fram till 2050, vilket med 
andra ord handlar om medlemsstaternas 
bristande tillgång till detaljerad kunskap 
om de ekonometriska modellernas (t.ex. 
Primes-modellen) funktionssätt. Vid en 
sådan långsiktig planering bör hänsyn tas 
till de allmänna begränsningar som 
förknippas med en sådan modellering, där 
användningen av olika modeller för att få 
fram specifika förutsägelser kan ge 
mycket skilda resultat. Parlamentet 
betonar att kommissionen i sina 
konsekvensanalyser av de åtgärder som 
nämns i meddelandena om en 
koldioxidsnål ekonomi fram till 2050 
genomgående använder en och samma 
uppsättning modellinstrument, som bara 
är lite differentierad, och att 
medlemsstaterna i praktiken inte har 
möjligheten att verifiera denna.

Or. pl

Ändringsförslag 137
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner 
dessutom att alla de scenarier för 
minskade koldioxidutsläpp som utforskas 
i kommissionens meddelande förutsätter 
att förnybar energi får en ökad andel i 
EU:s energimix om cirka 30 % av den 
slutliga bruttoenergiförbrukningen år
2030.

8. Europaparlamentet erkänner att en
betydligt högre andel förnybara energislag 
i EU:s energiförbrukning efter 2020, bl.a. 
år 2030, är en förutsättning för ett mer 
hållbart energisystem. Parlamentet
konstaterar emellertid att inget av de 
scenarier som kommissionen tittar på i sitt
meddelande bygger på den kombination 
av en högre andel förnybar energi och 
högre energieffektivitet som skulle göra 
det möjligt för EU att ställa om till en 
ekonomi som nästan helt är baserad på 
förnybar energi 2050. Parlamentet 
efterlyser med tanke på vikten av att 
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stärka investerarnas förtroende en energi-
och klimatförändringspolitik fram till
2030 som innefattar ambitiösa mål när 
det gäller förnybar energi, 
energibesparingar och minskade utsläpp 
av växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 138
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner 
dessutom att alla de scenarier för 
minskade koldioxidutsläpp som utforskas 
i kommissionens meddelande förutsätter 
att förnybar energi får en ökad andel i 
EU:s energimix om cirka 30 % av den 
slutliga bruttoenergiförbrukningen år 2030.

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem och betonar att förnybar 
energi kan utgöra 45 procent av
bruttoenergiförbrukningen år 2030, 
t.ex. genom ökad inriktning på 
energieffektivitet och fastställande av mål 
som ger investerarna den säkerhet de 
behöver inom energisektorn.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett framtida
energisystem. Parlamentet erkänner 
dessutom att alla de scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp som utforskas i 

8. Europaparlamentet erkänner att en
betydligt högre andel förnybar energi efter 
2020 är en mycket viktig aspekt för ett mer 
hållbart energisystem. Parlamentet 
erkänner dessutom att alla de scenarier för 
minskade koldioxidutsläpp som utforskas i 
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kommissionens meddelande förutsätter att 
förnybar energi får en ökad andel i EU:s 
energimix om cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030.

kommissionens meddelande förutsätter att 
förnybar energi får en ökad andel i EU:s 
energimix om cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030, vilket 
skulle innebära en andel på över 
55 procent år 2050. Parlamentet 
understryker att en högre andel förnybara 
energislag på upp till 45 procent 2030 är 
möjlig om investeringar i 
energieffektivitet görs i ett tidigt skede och 
om teknik för uppvärmning och kylning 
med förnybara energislag till fullo 
beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner 
dessutom att alla de scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp som utforskas i 
kommissionens meddelande förutsätter att 
förnybar energi får en ökad andel i EU:s 
energimix om cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030.

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner 
dessutom att alla de scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp som utforskas i 
kommissionens meddelande förutsätter att 
förnybar energi får en ökad andel i EU:s 
energimix om cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030.
Parlamentet anser att arbetet för en bättre 
energieffektivitetspolitik bör lyfta fram 
hela kedjan när det gäller leverans av och 
efterfrågan på energi, samt innefatta 
omvandling, överföring, distribution och 
leverans av energi, förutom 
energiförbrukning inom industrin, 
byggsektorn och hushållen.

Or. en
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Ändringsförslag 141
Francisco Sosa Wagner

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner
dessutom att alla de scenarier för 
minskade koldioxidutsläpp som utforskas 
i kommissionens meddelande förutsätter 
att förnybar energi får en ökad andel i 
EU:s energimix om cirka 30 % av den 
slutliga bruttoenergiförbrukningen år 2030.

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi i EU:s slutliga 
bruttoenergiförbrukning efter 2020 är en
förutsättning för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner att ett 
åtagande om att andelen förnybar energi i 
EU:s energimix ska öka till minst 
30 procent av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen 2030 skulle ge 
energisektorn den investeringssäkerhet 
som krävs och samtidigt innebära 
betydande makroekonomiska fördelar.

Or. en

Ändringsförslag 142
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner 
dessutom att alla de scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp som utforskas i 
kommissionens meddelande förutsätter att 
förnybar energi får en ökad andel i EU:s 
energimix om cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030.

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner 
dessutom att alla de scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp som utforskas i 
kommissionens meddelande förutsätter att 
förnybar energi får en ökad andel i EU:s 
energimix om cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030.
Parlamentet utgår emellertid från att inga 
ytterligare bindande mål kommer att 
antas förrän en global överenskommelse 
om utsläppsminskningar nås eller 
motsvarande åtgärder vidtas av andra 
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stora ekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 143
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner 
dessutom att alla de scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp som utforskas i 
kommissionens meddelande förutsätter att 
förnybar energi får en ökad andel i EU:s 
energimix om cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030.

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner 
dessutom att alla de scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp som utforskas i 
kommissionens meddelande förutsätter att 
förnybar energi får en ökad andel i EU:s 
energimix om cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030.
Parlamentet understryker emellertid att 
all elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp är viktig för att fasa ut 
fossila bränslen och uppnå klimatmålen 
utan någon negativ inverkan på 
försörjningstryggheten och 
konkurrenskraften.

Or. en

Ändringsförslag 144
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner 

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner 
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dessutom att alla de scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp som utforskas i 
kommissionens meddelande förutsätter att 
förnybar energi får en ökad andel i EU:s 
energimix om cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030.

dessutom att alla de scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp som utforskas i 
kommissionens meddelande förutsätter att 
förnybar energi får en ökad andel i EU:s 
energimix om cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030.
Parlamentet konstaterar att när det gäller 
förnybar energi bör hänsyn tas till dess 
effekter på stegringen av energipriser och 
på situationen för energiintensiva 
industrier i hela unionen.

Or. pl

Ändringsförslag 145
Sabine Wils, Marisa Matias

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner 
dessutom att alla de scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp som utforskas i 
kommissionens meddelande förutsätter att 
förnybar energi får en ökad andel i EU:s 
energimix om cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030.

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner 
dessutom att alla de scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp som utforskas i 
kommissionens meddelande förutsätter att 
förnybar energi får en ökad andel i EU:s 
energimix om cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030.
Parlamentet framhåller att 
energifärdplanen för 2050 saknar ett 
scenario baserat på en kombination av en 
hög andel förnybara energislag och 
energieffektivitet som skulle kunna leda 
till en större andel förnybar energi i EU:s 
energimix.

Or. en

Ändringsförslag 146
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański
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Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner 
dessutom att alla de scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp som utforskas i 
kommissionens meddelande förutsätter att 
förnybar energi får en ökad andel i EU:s 
energimix om cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030.

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet betonar 
samtidigt att enbart förnybara energislag 
inte kan möjliggöra en utfasning av 
fossila bränslen, utan att de måste 
kombineras med alternativa energikällor. 
Parlamentet erkänner dessutom att alla de 
scenarier för minskade koldioxidutsläpp 
som utforskas i kommissionens 
meddelande förutsätter att förnybar energi 
får en ökad andel i EU:s energimix om 
cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030.

Or. en

Ändringsförslag 147
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner 
dessutom att alla de scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp som utforskas i 
kommissionens meddelande förutsätter att 
förnybar energi får en ökad andel i EU:s 
energimix om cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030.

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner 
dessutom att alla de scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp som utforskas i 
kommissionens meddelande förutsätter att 
förnybar energi får en ökad andel i EU:s
genomsnittliga energimix om cirka 30 % 
av den slutliga bruttoenergiförbrukningen 
år 2030.

Or. en
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Ändringsförslag 148
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, 
Krišjānis Kariņš

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel förnybar energi efter 2020 är en 
mycket viktig aspekt för ett mer hållbart 
energisystem. Parlamentet erkänner 
dessutom att alla de scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp som utforskas i 
kommissionens meddelande förutsätter att 
förnybar energi får en ökad andel i EU:s 
energimix om cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030.

8. Europaparlamentet erkänner att en högre 
andel färdigutvecklade förnybara 
energikällor efter 2020 är en mycket viktig 
aspekt för ett mer hållbart energisystem. 
Parlamentet erkänner dessutom att alla de 
scenarier för minskade koldioxidutsläpp 
som utforskas i kommissionens 
meddelande förutsätter att förnybar energi 
får en ökad andel i EU:s energimix om 
cirka 30 % av den slutliga 
bruttoenergiförbrukningen år 2030.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet erkänner den 
ökade samverkan mellan centrala 
storskaliga system och decentraliserade 
system. Parlamentet betonar vidare vikten 
av att utforma en konsekvent strategi för 
att främja och underlätta användningen 
av småskalig energiproduktion.

Or. en
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Ändringsförslag 150
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Underrubrik 2a (ny) (efter punkt 8)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Energieffektivitet

Or. en

Ändringsförslag 151
Romana Jordan

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad 
energieffektivitet och energibesparingar 
kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en viktig 
grund för ytterligare framsteg fram till 
2050. Parlamentet rekommenderar i detta 
sammanhang att energieffektivitet ska 
ingå i de nationella läroplanerna i 
utbildningssystemet i medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad 
energieffektivitet och energibesparingar 
kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en viktig 
grund för ytterligare framsteg fram till 
2050. 

Or. sl

Ändringsförslag 152
Lambert van Nistelrooij

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad 
energieffektivitet och energibesparingar 

9. Europaparlamentet betonar att
decentraliserad produktion, en förbättrad 
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kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en viktig 
grund för ytterligare framsteg fram till 
2050. Parlamentet rekommenderar i detta 
sammanhang att energieffektivitet ska ingå 
i de nationella läroplanerna i 
utbildningssystemet i medlemsstaterna.

energieffektivitet och energibesparingar 
kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en viktig 
grund för ytterligare framsteg fram till 
2050. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att uttryckligen inkludera 
decentraliserad produktion i 
beräkningarna för framtiden. 
Parlamentet uppmanar vidare 
kommissionen att tydligt fastställa 
ekonomiska och tekniska hinder för en 
ökad decentraliserad produktion i 
medlemsstaterna. Parlamentet
rekommenderar i detta sammanhang att
decentraliserad produktion och
energieffektivitet ska ingå i de nationella 
läroplanerna i utbildningssystemet i 
medlemsstaterna.

Or. nl

Ändringsförslag 153
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad 
energieffektivitet och energibesparingar 
kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en viktig 
grund för ytterligare framsteg fram till 
2050. Parlamentet rekommenderar i detta 
sammanhang att energieffektivitet ska ingå 
i de nationella läroplanerna i 
utbildningssystemet i medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad 
energieffektivitet och energibesparingar 
kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en
förutsättning för ytterligare framsteg fram 
till 2050. Parlamentet rekommenderar i 
detta sammanhang att medlemsstaterna 
utökar sitt arbete med att fullständigt
tillämpa och gå längre än det nyligen 
antagna energieffektivitetsdirektivet och 
att kommissionen lägger fram en ambitiös 
politisk ram för energieffektivitet och 
energibesparingar, däribland mål för 
2030.
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Or. en

Ändringsförslag 154
Herbert Reul

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad 
energieffektivitet och energibesparingar
kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en viktig 
grund för ytterligare framsteg fram till 
2050. Parlamentet rekommenderar i detta 
sammanhang att energieffektivitet ska ingå 
i de nationella läroplanerna i 
utbildningssystemet i medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad 
energieffektivitet kommer att spela en 
viktig roll i omställningen av 
energisystemet och att uppfyllandet av 
2020-målen är en viktig grund för 
ytterligare framsteg fram till 2050.
Parlamentet anser därför att 
medlemsstaterna och kommissionen i 
högre grad bör använda sig av nationella 
strategier och stödbanker samt stimulera 
till utbyte av bästa praxis. Parlamentet 
rekommenderar i detta sammanhang att 
energieffektivitet ska ingå i de nationella 
läroplanerna i utbildningssystemet i 
medlemsstaterna.

Or. de
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Ändringsförslag 155
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad 
energieffektivitet och energibesparingar 
kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en viktig 
grund för ytterligare framsteg fram till 
2050. Parlamentet rekommenderar i detta 
sammanhang att energieffektivitet ska 
ingå i de nationella läroplanerna i 
utbildningssystemet i medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad 
energieffektivitet och energibesparingar 
kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en viktig 
grund för ytterligare framsteg fram till 
2050. Parlamentet betonar den 
decentraliserade energiproduktionens 
betydelse för en ökad energieffektivitet 
och rekommenderar att energieffektivitet 
ska ingå i de nationella läroplanerna i 
utbildningssystemet i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 156
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad 
energieffektivitet och energibesparingar 
kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en viktig 
grund för ytterligare framsteg fram till 
2050. Parlamentet rekommenderar i detta 
sammanhang att energieffektivitet ska ingå 
i de nationella läroplanerna i 
utbildningssystemet i medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad 
energieffektivitet och energibesparingar 
kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en viktig 
grund för ytterligare framsteg fram till 
2050. Parlamentet föreslår i detta 
sammanhang att bindande 
energieffektivitetsmål för 2030, 2040 och 
2050 sätts upp och rekommenderar 
upplysningskampanjer och att
energieffektivitet ska ingå i de nationella 
läroplanerna i utbildningssystemet i 
medlemsstaterna.
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Or. en

Ändringsförslag 157
Sabine Wils, Marisa Matias

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad 
energieffektivitet och energibesparingar 
kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en viktig 
grund för ytterligare framsteg fram till 
2050. Parlamentet rekommenderar i detta 
sammanhang att energieffektivitet ska ingå 
i de nationella läroplanerna i 
utbildningssystemet i medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad 
energieffektivitet och energibesparingar 
kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en viktig 
grund för ytterligare framsteg fram till 
2050. Parlamentet rekommenderar i detta 
sammanhang att ett energieffektivitetsmål 
för 2030 ska föreslås inom ramen för ett 
nytt klimat- och energipaket.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad
energieffektivitet och energibesparingar 
kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en viktig
grund för ytterligare framsteg fram till 
2050. Parlamentet rekommenderar i detta 
sammanhang att energieffektivitet ska ingå 
i de nationella läroplanerna i 
utbildningssystemet i medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad 
energieffektivitet och energibesparingar 
kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en viktig
prioritet för ytterligare framsteg fram till 
2050. Parlamentet rekommenderar i detta 
sammanhang att energieffektivitet ska ingå 
i de nationella läroplanerna i 
utbildningssystemet i medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 159
Gaston Franco

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad 
energieffektivitet och energibesparingar 
kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en viktig
grund för ytterligare framsteg fram till 
2050. Parlamentet rekommenderar i detta 
sammanhang att energieffektivitet ska ingå 
i de nationella läroplanerna i 
utbildningssystemet i medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad 
energieffektivitet och energibesparingar 
kommer att spela en viktig roll i 
omställningen av energisystemet och att 
uppfyllandet av 2020-målen är en viktig
prioritet för ytterligare framsteg fram till 
2050. Parlamentet rekommenderar i detta 
sammanhang att energieffektivitet ska ingå 
i de nationella läroplanerna i 
utbildningssystemet i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 160
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet efterlyser därför 
fler energieffektivitetsinsatser som 
angriper problemet med energifattigdom 
som i EU-samhällena främst handlar om 
uppvärmning. Parlamentet kräver 
samtidigt analys och revidering av 
nationell lagstiftning som utgör ett hinder 
för investeringar i 
energieffektivitet/optimering av 
värmeproduktion och användning i vissa 
medlemsstater (skatter, offentlig 
upphandling, prissättning av värme etc.).

Or. en
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Ändringsförslag 161
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet betonar att det 
mest kostnadseffektiva sättet för EU att 
ställa om till en ekonomi som är nästan 
helt baserad på förnybar energi och 
samtidigt främja sysselsättning och 
innovation, samt minska importen av 
fossila bränslen och kärnbränsle och 
importberoendet överhuvudtaget, är 
genom energieffektivitet och 
energibesparingar. Parlamentet erinrar 
om att EU för närvarande spenderar 
omkring 4 procent av BNP (488 miljarder 
euro år 2011) på import av energi från 
tredjeländer. Parlamentet framhåller att 
ett snabbt paradigmskifte mot förnybar 
energi och energibesparingar skulle 
begränsa förmögenhetsöverföringen från 
EU till producenter av olja, naturgas, 
stenkol och kärnbränslen utanför EU 
väsentligt, vilket skulle göra EU:s 
ekonomi mer motståndskraftig mot höga 
energipriser och svängningar i tillgång 
och priser. Parlamentet rekommenderar 
att medlemsstaterna integrerar 
energieffektivitetsmål i fler 
politikområden och gör en systematisk 
analys av energibesparingspotentialen i 
viktiga sektorer som bygg- och 
transportbranscher. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang att det 
mest lovande området är upprustningen 
av det befintliga byggnadsbeståndet, där 
den totala energiförbrukningen kan 
minska med 80 procent fram till 2050.

Or. en
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Ändringsförslag 162
Francisco Sosa Wagner

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet betonar att alla 
scenarier för utfasning av fossila bränslen 
visar att energieffektivitet är en avgörande 
faktor för omställningen till en 
utsläppssnål ekonomi och understryker 
att energieffektivitet är en viktig 
förutsättning för EU:s tillväxt och 
konkurrenskraft. Parlamentet framhåller 
att ett uppnående av målen om utfasning 
av fossila bränslen fram till 2050 
förutsätter att energieffektivitetsmålet för 
2020 uppnås och att nya delmål fastställs 
för 2030. Parlamentet anser att en bättre 
energieffektivitetspolitik ska framhålla 
hela kedjan när det gäller leverans av och 
efterfrågan på energi, samt innefatta 
omvandling, överföring, distribution och 
leverans av energi, förutom 
energiförbrukning inom industrin, 
byggsektorn och hushållen.

Or. en

Ändringsförslag 163
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet framhåller vikten 
av att ta ett samlat grepp på europeisk, 
nationell och lokal nivå som innefattar 
möjliga besparingar inom 
energiförsörjningen och 
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slutanvändarsektorerna. Parlamentet 
anser att omställningen till en 
utsläppssnål ekonomi kräver att större 
uppmärksamhet ägnas åt utfasningen av 
fossila bränslen inom uppvärmnings- och 
kylningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 164
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 9b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet rekommenderar 
att medlemsstaterna integrerar 
energieffektivitetsmål i fler 
politikområden och gör en systematisk 
analys av energibesparingspotentialen i 
viktiga sektorer som bygg- och 
transportbranschen. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang att det 
mest lovande området är upprustningen 
av det befintliga byggnadsbeståndet, där 
den totala energiförbrukningen kan 
minska med 80 procent fram till 2050. 
Parlamentet erinrar om att alla nya 
byggnader senast i slutet av 2020 bör vara 
nära-nollenergibyggnader och efterlyser 
ett snabbt antagande och genomförande 
av mer kraftfulla åtgärder för ekodesign 
och energimärkning.

Or. en
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Ändringsförslag 165
Francisco Sosa Wagner

Förslag till resolution
Punkt 9b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet påpekar att 
särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 
öka allmänhetens förståelse för och 
kompetensen bland samtliga 
professionella aktörer beträffande alla 
skeden av genomförandet av 
energieffektivitetsåtgärder (bedömning av 
befintlig energiprestanda, utformning och 
genomförande av energieffektiva 
lösningar, energieffektiv drift och 
underhåll).

Or. en

Ändringsförslag 166
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 9c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9c. Europaparlamentet betonar att ökad 
uppmärksamhet måste ägnas 
energianvändningen för att omställningen 
av energisystemet ska bli verklighet. 
Parlamentet understryker att 
efterfrågestyrning måste få högre 
prioritet, så att utbyggnaden av teknik och 
system på slutanvändarsidan gör att 
energiomställningen kan genomföras till 
en för samhället skälig och hållbar 
kostnad.

Or. en
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Ändringsförslag 167
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare – och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat,
integrera lokala och avlägsna förnybara 
energikällor i EU, vilket har visat sig vara 
nödvändigt. Parlamentet understryker 
dessutom det brådskande behovet av att 
inrätta mekanismer som möjliggör
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av att modernisera en 
befintlig och bygga upp en ny
energiinfrastruktur, bland annat genom 
att skapa en ny, smart och flexibel 
infrastruktur, inklusive smarta elnät och 
smarta mätare – och fullt integrerad 
nätplanering för att, bland annat, öka 
tillgängligheten till koldioxidsnåla 
energikällor, inklusive förnybara 
energikällor, vars tillgängliggörande ännu 
är i planeringsfasen i EU. Parlamentet 
understryker dessutom det brådskande 
behovet av att inrätta mekanismer som 
möjliggör EU-finansiering av 
infrastrukturprojekt av gemensamt intresse.

Or. pl

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

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare – och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera lokala och avlägsna förnybara
energikällor i EU, vilket har visat sig vara 
nödvändigt. Parlamentet understryker 
dessutom det brådskande behovet av att 
inrätta mekanismer som möjliggör 

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, i synnerhet smarta 
elnät (inbegripet smarta mätare) och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera alla energikällor i EU, vilket har 
visat sig vara nödvändigt. Parlamentet 
erinrar om att vad som är en 
kostnadsoptimal politik varierar beroende 
på efterfrågemönster,
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EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

försörjningspotential, geografiska 
kännetecken och ekonomiskt 
sammanhang på lokal nivå. Parlamentet 
understryker dessutom det brådskande 
behovet av ett stabilt och förutsägbart 
regelverk, samt mekanismer som 
möjliggör EU-finansiering av infrastruktur 
som är av gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 169
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare – och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera lokala och avlägsna förnybara 
energikällor i EU, vilket har visat sig vara 
nödvändigt. Parlamentet understryker 
dessutom det brådskande behovet av att 
inrätta mekanismer som möjliggör 
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av smart och flexibel
energiinfrastruktur, inklusive smarta 
elnät, flexibel reservkapacitet för 
utsläppssnål produktion och smarta 
mätare, och fullt integrerad nätplanering 
för att, bland annat, integrera lokala och 
avlägsna förnybara energikällor i EU, 
vilket har visat sig vara nödvändigt. 
Parlamentet understryker dessutom det 
brådskande behovet av EU-omfattande 
marknadsmekanismer som uppmuntrar 
inrättandet av en flexibel kapacitet för 
reservproduktion och möjliggör 
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

Or. en
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Ändringsförslag 170
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Kent Johansson

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare – och fullt
integrerad nätplanering för att, bland 
annat, integrera lokala och avlägsna
förnybara energikällor i EU, vilket har 
visat sig vara nödvändigt. Parlamentet 
understryker dessutom det brådskande 
behovet av att inrätta mekanismer som 
möjliggör EU-finansiering av 
infrastrukturprojekt av gemensamt intresse.

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare, och ett fullt
integrerat europeiskt elnätsystem för att, 
bland annat, integrera förnybara 
energikällor i EU, samt ny elanvändning 
och ellagring (t.ex. elbilar). Parlamentet 
understryker dessutom det brådskande 
behovet av att inrätta mekanismer som 
möjliggör EU-finansiering av 
infrastrukturprojekt av gemensamt intresse
i enlighet med riktlinjerna för 
energiinfrastruktur och fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare – och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera lokala och avlägsna förnybara 
energikällor i EU, vilket har visat sig vara 
nödvändigt. Parlamentet understryker 
dessutom det brådskande behovet av att 
inrätta mekanismer som möjliggör 
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare, och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera lokala och avlägsna förnybara 
energikällor i EU, så att individuella 
enheter för småskalig energiproduktion 
kan integreras och medborgarna mata 
tillbaka överskottsström till elnätet. 
Parlamentet understryker dessutom det 
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gemensamt intresse. brådskande behovet av att inrätta 
mekanismer som möjliggör 
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 172
Holger Krahmer

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare – och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera lokala och avlägsna förnybara 
energikällor i EU, vilket har visat sig vara 
nödvändigt. Parlamentet understryker 
dessutom det brådskande behovet av att 
inrätta mekanismer som möjliggör 
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare – och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera lokala och avlägsna förnybara 
energikällor i EU, vilket har visat sig vara 
nödvändigt. Parlamentet understryker 
dessutom det brådskande behovet av att 
inrätta mekanismer som möjliggör 
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse enligt klara och 
tydliga kriterier och utan snedvridning av 
konkurrensen.

Or. de

Ändringsförslag 173
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare – och fullt 

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och program för efterfrågerespons 
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integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera lokala och avlägsna förnybara 
energikällor i EU, vilket har visat sig vara 
nödvändigt. Parlamentet understryker 
dessutom det brådskande behovet av att 
inrätta mekanismer som möjliggör 
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

som är inriktade på energibesparingar
och konsumentnytta, och fullt integrerad 
nätplanering för att, bland annat, integrera 
lokala och avlägsna förnybara energikällor 
i EU, vilket har visat sig vara nödvändigt. 
Parlamentet understryker dessutom det 
brådskande behovet av att inrätta 
mekanismer som möjliggör 
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 174
Gaston Franco

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare – och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera lokala och avlägsna förnybara 
energikällor i EU, vilket har visat sig vara 
nödvändigt. Parlamentet understryker 
dessutom det brådskande behovet av att 
inrätta mekanismer som möjliggör 
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare, och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera lokala och avlägsna förnybara 
energikällor i EU, samt nya 
elanvändningsområden (t.ex. elbilar och 
laddhybridbilar), vilket har visat sig vara 
nödvändigt. Parlamentet understryker 
dessutom det brådskande behovet av att 
inrätta mekanismer som möjliggör 
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

Or. en
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Ändringsförslag 175
Konrad Szymański

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare – och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera lokala och avlägsna förnybara 
energikällor i EU, vilket har visat sig vara 
nödvändigt. Parlamentet understryker 
dessutom det brådskande behovet av att 
inrätta mekanismer som möjliggör 
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, särskilt smarta elnät,
smarta mätare, energilagring och
koldioxidinfrastruktur (inbegripet såväl 
koldioxidlagring som 
koldioxidanvändning), och fullt integrerad 
nätplanering för att, bland annat, integrera 
lokala och avlägsna förnybara energikällor 
i EU, vilket har visat sig vara nödvändigt. 
Parlamentet understryker dessutom det 
brådskande behovet av att inrätta 
mekanismer som möjliggör 
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 176
Romana Jordan

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av en ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare – och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera lokala och avlägsna förnybara 
energikällor i EU, vilket har visat sig vara 
nödvändigt. Parlamentet understryker 
dessutom det brådskande behovet av att 
inrätta mekanismer som möjliggör 
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av en ny, smart,
flexibel och dynamisk infrastruktur, 
inklusive smarta elnät och smarta mätare –
med ett lämpligt system för reservkraft
och fullt integrerad nätplanering för att, 
bland annat, integrera lokala och avlägsna 
förnybara energikällor i EU, vilket har 
visat sig vara nödvändigt. Parlamentet 
understryker dessutom det brådskande 
behovet av att inrätta mekanismer som 
möjliggör EU-finansiering av 
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infrastrukturprojekt av gemensamt intresse.

Or. sl

Ändringsförslag 177
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare – och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera lokala och avlägsna förnybara 
energikällor i EU, vilket har visat sig vara 
nödvändigt. Parlamentet understryker 
dessutom det brådskande behovet av att 
inrätta mekanismer som möjliggör 
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare, 
informationshanteringsverktyg och
”virtuella kraftverk”, och fullt integrerad 
nätplanering för att, bland annat, integrera 
lokala och avlägsna förnybara energikällor 
i EU, vilket har visat sig vara nödvändigt. 
Parlamentet understryker dessutom det 
brådskande behovet av att inrätta 
mekanismer som möjliggör 
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 178
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare – och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera lokala och avlägsna förnybara 
energikällor i EU, vilket har visat sig vara 

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel el- och gasinfrastruktur, inklusive 
smarta elnät och smarta mätare – och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera lokala och avlägsna förnybara 
energikällor i EU, vilket har visat sig vara 
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nödvändigt. Parlamentet understryker 
dessutom det brådskande behovet av att 
inrätta mekanismer som möjliggör 
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

nödvändigt. Parlamentet understryker 
dessutom det brådskande behovet av att 
inrätta mekanismer som möjliggör
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 179
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare – och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera lokala och avlägsna förnybara 
energikällor i EU, vilket har visat sig vara 
nödvändigt. Parlamentet understryker 
dessutom det brådskande behovet av att 
inrätta mekanismer som möjliggör
EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

10. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet av ny, smart och 
flexibel infrastruktur, inklusive smarta 
elnät och smarta mätare – och fullt 
integrerad nätplanering för att, bland annat, 
integrera lokala och avlägsna förnybara 
energikällor i EU, vilket har visat sig vara 
nödvändigt. Parlamentet understryker 
dessutom det brådskande behovet av att 
inrätta mekanismer som möjliggör
EU-samfinansiering av 
infrastrukturprojekt av gemensamt intresse.

Or. en

Motivering

Samfinansiering, inte enbart EU-finansiering, borgar för effektivare och mer hållbara 
projekt.
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Ändringsförslag 180
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet betonar vikten av 
omedelbara åtgärder för att säkra en 
oavbruten energiförsörjning, öka 
investeringssäkerheten och minimera 
flaskhalsar. Förseningar innebär inte 
bara ökade kostnader, utan försenar även 
utvecklingen av nödvändig teknik.

Or. en

Ändringsförslag 181
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet uppmanar EU 
att främja integreringen av 
uppvärmnings- och kylningssektorerna i 
sina strategier för att uppnå ett 
energisystem med låga koldioxidutsläpp 
2050.

Or. en

Ändringsförslag 182
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till resolution
Punkt 10b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10b. Europaparlamentet uppmärksammar
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att miljontals EU-medborgare lider av 
energifattigdom och uppmanar 
kommissionen att utöka omställningen till 
en energieffektiv ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp genom mekanismer på 
både utbudssidan och efterfrågesidan som 
främjar en genomgripande förändring av 
energiförbrukningsbeteendet.

Or. en

Ändringsförslag 183
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet betonar vikten av 
en hög energieffektivitet för att uppnå 
målet om en tryggad energiförsörjning 
och minskade utsläpp av växthusgaser, 
liksom de positiva effekterna på EU:s 
konkurrenskraft, industriella ledarskap, 
sysselsättningsskapande, energioberoende 
och energipriser. Parlamentet framhåller 
vikten av att uppnå 
energieffektivitetsmålet om 20 procent år 
2020 och av att sätta upp bindande 
mellanliggande mål för 2030 och 2040, så 
att 40 procent kan uppnås 2050. 
Parlamentet rekommenderar att alla steg 
och aktörer i utbuds- och efterfrågekedjan 
bör granskas i syfte att öka 
energieffektiviteten (inbegripet 
produktion, omvandling, överföring, 
distribution och förbrukning på alla 
nivåer).

Or. en
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Ändringsförslag 184
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet uppmanar EU 
att beakta en fullständig integrering av 
uppvärmnings- och kylningssektorerna i 
sina strategier för att uppnå ett 
energisystem med låga koldioxidutsläpp 
2050. Parlamentet konstaterar att denna 
sektor i dag svarar för omkring 45 procent 
av den slutliga energiförbrukningen i 
Europa och att det behövs ökade 
kunskaper om uppvärmnings- och 
kylningssektorernas stora betydelse för att 
uppnå energisystem med låga 
koldioxidutsläpp. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att samla in 
nödvändiga uppgifter som visar 
uppvärmnings- och kylningssektorernas 
energikällor och användningsområden, 
samt distributionen av värme till olika 
grupper av slutkonsumenter 
(t.ex. bostäder, industri, tjänstesektor).

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet framhåller att 
det är nödvändigt att sträva efter en 
närmare integration med närliggande 
länder och regioner som Norge, Schweiz 
och södra Medelhavsområdet för att på 
sikt uppnå en fullständig utfasning av 
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fossila bränslen från EU:s elförsörjning. 
Parlamentet betonar att utvecklingen av 
de betydande förnybara energikällorna i 
dessa regioner kan gynna EU eftersom 
den inte bara kommer att tillgodose den 
lokala efterfrågan utan i och med 
sammanlänkningarna över långa avstånd 
även en begränsad del av efterfrågan i 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 186
Gaston Franco

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet konstaterar att 
det behövs en ökad insikt om 
uppvärmnings- och kylningssektorernas 
stora betydelse för att uppnå energisystem 
med låga koldioxidutsläpp, eftersom dessa 
sektorer i dag svarar för 45 procent av 
den slutliga energiförbrukningen i 
Europa. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
avsätta ökade resurser för lokal 
energiinfrastruktur som fjärrvärme och 
fjärrkyla, som erbjuder effektiva 
lösningar med låga eller inga 
koldioxidutsläpp och kan ersätta 
importerad energi och 
handeln/överföringen av energi inom 
Europa.

Or. en
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Ändringsförslag 187
Britta Thomsen

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet ställer sig bakom 
ståndpunkten i energifärdplanen för 2050 
om att det omgående måste beslutas 
vilken politisk ram som bör följa efter 
2020 och uppmuntrar Europeiska 
kommissionen att på grundval av 
färdplanen och senare meddelanden om 
den inre energimarknaden och förnybar 
energi lägga fram ett meddelande om en 
konsekvent politisk ram för 2030 före 
utgången av innevarande mandatperiod 
för Europeiska kommissionen och 
Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 188
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att ta ett samlat grepp på 
europeisk, nationell och lokal nivå som 
innefattar möjliga besparingar inom 
energiförsörjningen och 
slutanvändarsektorerna. Parlamentet 
anser att omställningen till en 
utsläppssnål ekonomi kräver att större 
uppmärksamhet ägnas uppvärmnings-
och kylningssektorerna och konstaterar 
vidare att lokala aktörer måste spela en 
avgörande roll för att förverkliga en 
utsläppssnål vision och främja ett lokalt 
och samlat grepp på energiområdet.
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Or. en

Ändringsförslag 189
Adina-Ioana Vălean

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet betonar att 
energianvändningen måste 
uppmärksammas mer för att uppnå en 
utfasning av fossila bränslen från 
energilandskapet. Parlamentet 
understryker därför att efterfrågestyrning 
måste få högre prioritet för att säkerställa 
att teknik och system byggs ut på 
slutanvändarsidan, samtidigt som 
energiomställningen ska ske till en 
kostnad som är skälig och hållbar för 
samhället som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 190
Edit Herczog, Romana Jordan

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet noterar att 
finansiella resurser från EU och 
medlemsstaterna i kombination med 
budget- och investeringsstöd från EU är 
en förutsättning för att bygga ny 
energiinfrastruktur i Europa, samtidigt 
som det är nödvändigt att beakta både 
kostnaden för nybyggnation och 
kostnaden för att stänga omoderna 
anläggningar och för att återställa miljö 
och samhällen i de regioner där de är 
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belägna.

Or. en

Ändringsförslag 191
Vicky Ford, Giles Chichester

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet anser att mer 
energirelaterad forskning och utveckling, 
ändrade beteenden, efterfrågestyrning 
och bättre energilagring kommer att bidra 
väsentligt till en utfasning av fossila 
bränslen ur energimixen.

Or. en

Ändringsförslag 192
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet betonar att EU 
bör ha en strategi för den största 
energiförbrukande sektorn, uppvärmning 
och kylning, som svarar för 40 procent av 
primärenergianvändningen och 
36 procent av koldioxidutsläppen.

Or. en
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Ändringsförslag 193
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet medger att målen 
när det gäller förnybar energi har varit 
framgångsrika och uppmanar 
medlemsstaterna att föra en fast politik 
för att uppnå sina mål för 2020.

Or. en

Ändringsförslag 194
Britta Thomsen

Förslag till resolution
Punkt 10b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10b. Europaparlamentet instämmer med 
kommissionen om att värme och kyla från 
förnybara energikällor är synnerligen 
viktigt för minskade koldioxidutsläpp, 
men noterar en vilseledande slutsats i 
färdplanen, där det sägs att elektrifiering 
av värme är en enkel lösning för att 
utfasa fossila bränslen från EU:s 
ekonomi. Parlamentet konstaterar att 
tillgängliga lösningar baserade på 
förnybara energikällor (geotermisk 
energi, biomassa inklusive biologiskt 
nedbrytbart avfall, sol-, vatten- och 
luftvärme) i kombination med 
energieffektivitetsåtgärder som 
kraftvärmeproduktion och utnyttjande av 
(industriell) spillvärme, har potential att 
fasa ut fossila bränslen från den samlade 
värmeefterfrågan fram till 2050 på ett mer 
kostnadseffektivt sätt, samtidigt som 
problemet med energifattigdom, som 
främst handlar om uppvärmning i de 
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europeiska samhällena, kan angripas.

Or. en

Ändringsförslag 195
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 10b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10b. Europaparlamentet instämmer med 
kommissionen om att värme och kyla från 
förnybara energikällor är synnerligen 
viktigt för minskade koldioxidutsläpp,
men noterar en vilseledande slutsats i 
färdplanen, där det sägs att elektrifiering 
av värme är en enkel lösning för att 
utfasa fossila bränslen från EU:s 
ekonomi. Parlamentet konstaterar att 
tillgängliga lösningar baserade på 
förnybara energikällor (geotermisk 
energi, biomassa inklusive biologiskt 
nedbrytbart avfall, sol-, vatten- och 
luftvärme) i kombination med 
energieffektivitetsåtgärder som 
kraftvärmeproduktion och utnyttjande av 
(industriell) spillvärme, har potential att 
fasa ut fossila bränslen från den samlade 
värmeefterfrågan fram till 2050 på ett mer 
kostnadseffektivt sätt, samtidigt som 
problemet med energifattigdom, som 
främst handlar om uppvärmning i de 
europeiska samhällena, kan angripas.

Or. en
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Ändringsförslag 196
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Förslag till resolution
Punkt 10b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10b. Europaparlamentet medger att 
kärnenergi för närvarande används som 
en viktig utsläppssnål energikälla och 
uppmanar kommissionen att arbeta för en 
ökad acceptans bland allmänheten för 
kärnenergi genom att dra nytta av 
resultaten av de nyligen genomförda 
stresstesterna inom kärnenergisektorn.

Or. en

Ändringsförslag 197
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 10c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10c. Europaparlamentet framhåller att 
lokala aktörer spelar en avgörande roll 
för att förverkliga en riktigt framgångsrik 
utsläppssnål vision och främja ett samlat 
grepp på energiområdet som innefattar 
möjliga besparingar inom 
energiförsörjningen och 
slutanvändarsektorn. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen och 
medlemsstaterna att stödja planeringen av 
och avsätta ökade resurser för lokal 
uppvärmnings- och kylningsinfrastruktur 
som erbjuder effektiva lösningar med låga 
eller inga koldioxidutsläpp och kan 
ersätta användningen av (importerade) 
fossila bränslen.

Or. en
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Ändringsförslag 198
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Förslag till resolution
Punkt 10d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10d. Europaparlamentet insisterar på att 
efterfrågestyrning måste få högre prioritet 
för att se till att teknik och system byggs ut 
på slutanvändarsidan så att det blir 
möjligt att fasa ut fossila bränslen till en 
för samhället skälig och hållbar kostnad. 

Or. en

Ändringsförslag 199
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Förslag till resolution
Underrubrik 2a (ny) (efter punkt 10)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Energieffektivitet

Or. en

Ändringsförslag 200
Gaston Franco

Förslag till resolution
Underrubrik 2a (ny) (efter punkt 11)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Energieffektivitet

Or. en
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Ändringsförslag 201
Gaston Franco

Förslag till resolution
Punkt 10e

Förslag till resolution Ändringsförslag

Energieffektivitet
10e. Europaparlamentet betonar att 
energieffektivitet är en förutsättning för 
EU:s tillväxt och konkurrenskraft och 
understryker att alla scenarier för 
utfasning av fossila bränslen visar att 
energieffektivitet är en avgörande faktor 
för en friktionsfri omställning till en 
utsläppssnål ekonomi. Parlamentet anser 
att arbetet för en bättre 
energieffektivitetspolitik bör omfatta en 
betoning av hela kedjan när det gäller 
leverans av och efterfrågan på energi, 
samt innefatta omvandling, överföring, 
distribution och leverans av energi, 
förutom energiförbrukning inom 
industrin, byggsektorn och hushållen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 10f (ny) (efter den nya underrubriken ”Energieffektivitet”)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10f. Europaparlamentet betonar att 
energieffektivitet är ett mycket 
kostnadseffektivt sätt för Europa att 
uppnå sina energi- och klimatmål, samt 
ekonomiska mål. Parlamentet erinrar om 
de oerhörda möjligheter som 
energieffektivitet kan innebära när det 
gäller att begränsa vårt beroende av 
importerad energi och få igång ekonomin. 
Parlamentet inser att en övergång till en 
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mer energieffektiv ekonomi skulle 
påskynda spridningen av innovativa 
tekniska lösningar och öka industrins 
konkurrenskraft, öka den ekonomiska 
tillväxten och skapa högkvalitativa jobb 
inom flera sektorer med anknytning till 
energieffektivitet. Parlamentet anser att 
arbetet för en bättre 
energieffektivitetspolitik bör omfatta en 
betoning av hela kedjan när det gäller
leverans av och efterfrågan på energi, 
samt innefatta omvandling, överföring, 
distribution och leverans av energi, 
förutom energiförbrukning inom 
industrin, byggsektorn och hushållen. 
Parlamentet rekommenderar att 
medlemsstaterna integrerar 
energieffektivitetsmål i fler 
politikområden och gör en systematisk 
analys av energibesparingspotentialen i 
viktiga sektorer som bygg- och 
transportbranschen, samt upprättar 
robusta färdplaner för att frigöra denna 
potential.

Or. en

Ändringsförslag 203
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Förslag till resolution
Punkt 10g (ny) (efter den nya underrubriken ”Energieffektivitet”)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10g. Europaparlamentet betonar att en 
minskad energiförbrukning i byggnader 
måste vara ett centralt inslag i EU:s 
långsiktiga strategi på energiområdet och 
erinrar i detta sammanhang om att de 
befintliga byggnaderna i alla EU-länder 
utgör det mest lovande insatsområdet på 
grund av sin nuvarande undermåliga 
energiprestanda. Parlamentet erinrar om 
att den energisnåla tekniken är väl 
utvecklad inom detta område och att det 
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främst är icke-tekniska faktorer som 
hindrar ett frigörande av denna enorma 
potential. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att upprätta nationella 
färdplaner för att frigöra denna potential 
och att utrusta sina ekonomier med 
lämpliga rättsliga och ekonomiska ramar, 
inbegripet mellanliggande mål, och 
understryker att den nuvarande 
upprustningstakten när det gäller 
byggnader måste avsevärt ökas liksom 
upprustningens omfattning, så att EU kan 
minska det nuvarande 
byggnadsbeståndets energiförbrukning 
med 80 procent fram till 2050 jämfört med 
2010 års nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 204
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Förslag till resolution
Punkt 10h (ny) (efter den nya underrubriken ”Energieffektivitet”)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10h. Europaparlamentet medger att 
medlemsstaterna i det nyligen antagna 
energieffektivitetsdirektivet uppmanas att 
upprätta långsiktiga strategier för att 
rusta upp det nationella beståndet av 
offentliga och privata byggnader. 
Parlamentet betonar vikten av att 
fastställa stabila EU-ramar för att hjälpa 
medlemsstaterna att göra dessa 
långsiktiga planer så ambitiösa som 
möjligt.

Or. en
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Ändringsförslag 205
Lambert van Nistelrooij

Förslag till resolution
Punkt 10i (ny) (efter den nya underrubriken ”Energieffektivitet”)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10i. Europaparlamentet understryker att 
unionen genom att redan nu investera i 
energiinfrastrukturer och hållbar teknik 
undviker dyrare investeringar på sikt och 
inlåsningseffekter. Parlamentet betonar i 
detta sammanhang behovet av att handla 
omgående för att fastställa en lämplig 
politisk strategi till efter 2020. 
Parlamentet uppmanar Europeiska 
kommissionen att så snart som möjligt 
lägga fram ett meddelande om en enhetlig 
och stabil politisk strategi fram till 2030.

Or. nl

Ändringsförslag 206
Sabine Wils, Marisa Matias

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att
optimera kostnadseffektiviteten, för att
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel, men medger samtidigt 
att det differentierade angreppssättet 
mellan medlemsstaterna måste fortsätta 
efter 2020. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att
utvecklingen av förnybara energislag ska 
bli så effektiv som möjligt och
understryker i detta sammanhang
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
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att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och
försörjningskedjor mognar och 
marknadens misslyckanden är lösta.

Europa, i takt med att de går från införande 
av teknik till massproduktion och 
distribution – samt genom samverkan 
mellan lokala och mer avlägsna källor och 
genom att de blir mer konkurrenskraftiga. 
Parlamentet betonar att den föränderliga 
karaktären hos förnybara energikällor 
kräver förändringar i politiken som tar 
hänsyn till de positiva effekter av en 
övergång till förnybara energislag som 
kommer att uppstå inom andra sektorer,
t.ex. minskningen av kroniska sjukdomar 
tack vare minskade luftföroreningar. 
Parlamentet betonar vikten av att 
stödsystemen kvarstår för specifik teknik
när försörjningskedjor blir 
konkurrenskraftiga och marknadens
snedvridningar av fossila bränslen blir
lösta.

Or. en

Ändringsförslag 207
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att fler investeringar görs där 
de kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker vikten av att mål 
sätts upp, eftersom det juridiskt bindande 
målet på 20 procent senast 2020 redan 
har visat sig vara verkningsfullt och 
sannolikt kommer att överträffas i nästan 
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Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution,
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 
misslyckanden är lösta.

samtliga medlemsstater, och efterlyser 
därför ett bindande mål på 45 procent för 
2030 och ambitiösa vägledande mål (70 
procent) för 2040 och (95 procent) för 
2050. Parlamentet framhåller EU:s
viktiga roll som kontaktpunkt, samordnare 
och finansiär, och påpekar att förnybara 
energikällor på lång sikt kommer att 
förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution,
i liten likaväl som i stor skala – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet
understryker vikten av stabila regelverk 
både på EU-nivå och i medlemsstaterna 
för att uppmuntra investeringar, samt
betonar behovet av förenklade 
administrativa förfaranden och stabila 
och effektiva stödsystem som kan 
anpassas över tid och fasas ut i takt med 
att teknik och försörjningskedjor mognar 
och marknadens misslyckanden är lösta.

Or. en

Ändringsförslag 208
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
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förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 
misslyckanden är lösta.

förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att det ökade utnyttjandet av förnybara 
energikällor kräver förändringar i politiken, 
som bör göras i syfte att anpassa 
marknaderna till denna verklighet och
uppnå ökad marknadsintegrering, i 
synnerhet genom att belöna flexibilitet 
och bidrag till elnätets stabilitet. 
Parlamentet betonar behovet av att 
stödsystemen anpassas till nationella 
marknaders särdrag och teknik och att de
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och kan 
konkurrera, när marknadens 
misslyckanden är lösta och sidoeffekter 
har beaktats. Parlamentet anser att stabila 
och tillförlitliga stödsystem är avgörande 
för att undvika en ohållbar 
marknadsutveckling och konstaterar att 
plötsliga och retroaktiva förändringar 
undergräver investerarnas förtroende 
inom denna sektor.

Or. en
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Ändringsförslag 209
Holger Krahmer

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver 
förändringar i politiken, som bör göras i 
syfte att uppnå ökad marknadsintegrering.
Parlamentet betonar behovet av 
stödsystem, som ska fasas ut i takt med att 
teknik och försörjningskedjor mognar och 
marknadens misslyckanden är lösta.

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta och i högre 
grad utnyttja samarbetsmekanismerna i 
direktivet om förnybara energikällor för 
att optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt och välkomnar att 
kommissionen avser att utforma riktlinjer 
för handeln med förnybar energi. 
Parlamentet påpekar att förnybara 
energikällor på lång sikt kommer att 
förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att de framtida ramvillkoren bör utformas 
så att de stöder system- och 
marknadsintegrering av förnybar energi.
Parlamentet betonar behovet av 
stödsystem, som ska fasas ut i takt med att 
teknik och försörjningskedjor mognar och 
marknadens misslyckanden är lösta.

Or. de
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Ändringsförslag 210
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt 
kommer att förflyttas till mitten av
energimixen i Europa, eftersom de går 
från införande av teknik till 
massproduktion och distribution, från 
småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 
misslyckanden är lösta.

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet betonar att den 
föränderliga karaktären hos förnybara 
energikällor kräver förändringar i politiken, 
som bör göras i syfte att uppnå ökad 
marknadsintegrering. Parlamentet betonar 
behovet av stödsystem, som ska fasas ut i 
takt med att teknik och försörjningskedjor 
mognar och marknadens misslyckanden är 
lösta.

Or. en
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Ändringsförslag 211
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska
fasas ut i takt med att teknik och
försörjningskedjor mognar och marknadens 
misslyckanden är lösta.

11. Europaparlamentet betonar att det är 
viktigt att en förnybar energipolitik på 
medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs som 
sänker kostnaderna för dem. Parlamentet 
understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken och i energimarknadens 
struktur, som bör göras i syfte att uppnå
ökad marknadsintegrering. Parlamentet
kräver att marknadsmisslyckanden som 
reglerade priser, marknadskoncentration 
och subventioner av fossila bränslen 
undanröjs och att marknader som 
ursprungligen utformades för 
konventionell baslastteknik reformeras 
och anpassas till föränderliga förnybara 
energislag. Parlamentet betonar behovet 
av att stödsystemen gradvis fasas ut på ett 
öppet sätt i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 
misslyckanden är lösta.

Or. en
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Ändringsförslag 212
Hannu Takkula, Riikka Manner

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 
misslyckanden är lösta.

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 
misslyckanden är lösta. Parlamentet vill 
peka på den vikt som sådana förnybara 
och hållbart producerade biobaserade 
energikällor som trä har för ett samhälle 
och en energiproduktion med låga 
koldioxidutsläpp och betonar att 
ytterligare och överlappande byråkrati 
och standardisering inte främjar en 
hållbar biobaserad energiförsörjning. 
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Parlamentet påpekar att i synnerhet en 
decentraliserad produktion av förnybar 
energi är en viktig faktor för utvecklingen 
och sysselsättningen på landsbygden.

Or. fi

Ändringsförslag 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 
misslyckanden är lösta.

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 
misslyckanden är lösta. Parlamentet 
framhåller emellertid att retroaktiva 
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förändringar av stödsystem har en negativ 
inverkan på investerarnas förtroende och 
därmed ökar riskerna i samband med 
investeringar i förnybar energi och 
kostnaderna för dessa.

Or. en

Ändringsförslag 214
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar därför vikten av att finna en 
optimal lösning när det gäller att 
integrera förnybara energislag genom att 
komplettera elnätet med dynamisk och 
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misslyckanden är lösta. miljövänlig energiutvinningsteknik, och 
framhåller att stödsystem ska fasas ut i 
takt med att teknik och försörjningskedjor 
mognar och marknadens misslyckanden är 
lösta.

Or. en

Ändringsförslag 215
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar inom EU
görs där de kommer att vara mest 
produktiva och effektiva, med hänsyn till 
varje medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
att kommissionen spelar en viktig roll som 
kontaktpunkt genom att för varje 
medlemsstat förbereda lämpliga analyser 
om de resurser och den potential som 
finns i förnybara energikällor. 
Parlamentet påpekar att förnybara 
energikällor på lång sikt kommer att bli en 
viktig beståndsdel av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
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misslyckanden är lösta. betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 
misslyckanden är lösta.

Or. pl

Ändringsförslag 216
Lambert van Nistelrooij

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 
misslyckanden är lösta.

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna och regionerna att 
samarbeta för att optimera 
kostnadseffektiviteten, för att förnybara 
energikällor ska expandera och för att se 
till att investeringar görs där de kommer att 
vara mest produktiva och effektiva, med 
hänsyn till varje medlemsstats särskilda 
karaktär. Parlamentet understryker i 
sammanhanget kommissionens viktiga roll 
som kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet
påpekar att oönskad konkurrens mellan 
olika nationella stödsystem utgör ett 
hinder för utvecklingen av förnybara 
energikällor. Parlamentet betonar därför 
det önskvärda i att stödsystemen anpassas 
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bättre till varandra och understryker att 
stödsystemen ska fasas ut i takt med att 
teknik och försörjningskedjor mognar och
blir konkurrenskraftiga och marknadens 
misslyckanden är lösta.

Or. nl

Ändringsförslag 217
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringarna är de mest 
produktiva och effektiva, med hänsyn till 
varje medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken på mogna marknader med hög 
penetrering som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering på dessa 
marknader. Parlamentet betonar behovet 
av stödsystem, som gradvis ska fasas ut i 
takt med att teknik och försörjningskedjor 
mognar och marknadens misslyckanden är 
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misslyckanden är lösta. lösta.

Or. en

Ändringsförslag 218
Francisco Sosa Wagner

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och
marknadens misslyckanden är lösta.

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att fortsätta samarbeta för 
att optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsandel för dem. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som så 
småningom ska fasas ut i takt med att 
teknik och försörjningskedjor mognar,
marknadens misslyckanden är lösta och 
energimarknaderna har anpassat sig till 
de föränderliga förnybara energislagen.

Or. en
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Ändringsförslag 219
Romana Jordan

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 
misslyckanden är lösta.

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av i förväg bestämda 
tidsbegränsningar, som ska fasas ut i takt 
med att teknik och försörjningskedjor 
mognar och marknadens misslyckanden är 
lösta.

Or. sl
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Ändringsförslag 220
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 
misslyckanden är lösta.

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt med en förnybar 
energipolitik på medellång och lång sikt. 
Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna 
att samarbeta för att optimera 
kostnadseffektiviteten, för att förnybara 
energikällor ska expandera och för att se 
till att investeringar görs där de kommer att 
vara mest produktiva och effektiva, med 
hänsyn till varje medlemsstats särskilda 
karaktär. Parlamentet påpekar att förnybara 
energikällor på lång sikt kommer att 
förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av att dessa stödsystem a
omgående avvecklas i takt med att teknik 
och försörjningskedjor mognar och 
marknadens misslyckanden är lösta.

Or. nl
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Ändringsförslag 221
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 
misslyckanden är lösta.

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till en viktig del av 
energimixen i Europa, eftersom de går från 
införande av teknik till massproduktion och 
distribution, från småskalighet till 
storskalighet – samt genom samverkan 
mellan lokala och mer avlägsna källor och 
från subventioner till konkurrensutsatthet. 
Parlamentet betonar att den föränderliga 
karaktären hos förnybara energikällor 
kräver förändringar i politiken, som bör 
göras i syfte att uppnå ökad 
marknadsintegrering. Parlamentet betonar 
behovet av stödsystem, som ska fasas ut i 
takt med att teknik och försörjningskedjor 
mognar och marknadens misslyckanden är 
lösta.

Or. ro
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Ändringsförslag 222
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kommer 
att förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 
misslyckanden är lösta.

11. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att en förnybar energipolitik 
på medellång och lång sikt får en starkare 
europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
optimera kostnadseffektiviteten, för att 
förnybara energikällor ska expandera och 
för att se till att investeringar görs där de 
kommer att vara mest produktiva och 
effektiva, med hänsyn till varje 
medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget 
kommissionens viktiga roll som 
kontaktpunkt. Parlamentet påpekar att 
förnybara energikällor på lång sikt kan
förflyttas till mitten av energimixen i 
Europa, eftersom de går från införande av 
teknik till massproduktion och distribution, 
från småskalighet till storskalighet – samt 
genom samverkan mellan lokala och mer 
avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar 
att den föränderliga karaktären hos 
förnybara energikällor kräver förändringar 
i politiken, som bör göras i syfte att uppnå 
ökad marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av stödsystem, som ska 
fasas ut i takt med att teknik och 
försörjningskedjor mognar och marknadens 
misslyckanden är lösta.

Or. en
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Ändringsförslag 223
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet framhåller att 
det är nödvändigt att sträva efter en 
närmare integration med närliggande 
länder och regioner som Norge, Schweiz 
och södra Medelhavsområdet för att på 
sikt uppnå en fullständig utfasning av 
fossila bränslen från EU:s elförsörjning. 
Parlamentet betonar att utvecklingen av 
de betydande förnybara energikällorna i 
dessa regioner kan gynna EU eftersom 
den inte bara kommer att tillgodose den 
lokala efterfrågan utan, i och med 
nätsammanlänkningar över långa
avstånd, även en begränsad del av 
efterfrågan i EU. Parlamentet konstaterar 
att fler sammankopplingar gör det möjligt 
för medlemsstaterna att exportera och 
importera förnybar el för att trygga 
energiförsörjningen och komplettera 
föränderliga energikällor som vindkraft. 
Sammankopplingar med Norge erbjuder i 
detta sammanhang särskilda fördelar för 
EU eftersom de ger tillgång till den 
betydande ellagringskapaciteten hos 
norsk vattenkraft.

Or. en

Ändringsförslag 224
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet understryker att 
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den politiska ramen för perioden efter 
2020 måste klargöras i ett tidigt skede för 
att stärka investerarförtroendet, främja 
den innovation på energiområdet som 
krävs för att utveckla olika förnybara 
energislag och energisnål teknik som gör 
det möjligt för EU att ställa om till en 
ekonomi som nästan helt baseras på 
förnybar energi, samt skapa ny 
sysselsättning. Parlamentet anser att 
konkreta mål när det gäller förnybar
energi har visat sig stimulera ekonomisk 
utveckling och internationellt ledarskap 
på de globala marknaderna och efterlyser 
därför ett bindande mål när det gäller 
förnybar energi på 45 procent för 2030 
och mellanliggande mål för 2040 och 
2050 på minst 70 respektive 95 procent.

Or. en

Ändringsförslag 225
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet erinrar om den 
betydelse projekt som Desertec och 
användningen av förnybara energikällor i 
grannregioner har och framhåller det 
kommande ”Project Helios”, som ska 
transportera el framställd av förnybar 
energi från sydöstra Europa till 
Centraleuropa, samt utbyggnaden av 
vindkraft i Nordsjön och andra regioner. 
Parlamentet betonar att möjligheten att 
importera el framställd av förnybara 
källor från grannländer måste
kompletteras genom att utvecklingen av 
förnybara och utsläppssnåla energikällor 
uppmuntras och underlättas i bl.a. södra 
Medelhavsområdet och i 
Nordsjöregionen, samt genom fler 
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sammankopplingar mellan europeiska 
nät.

Or. en

Ändringsförslag 226
Bernd Lange

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet betonar med 
hänsyn till slutsatserna i 
energifärdplanen för 2050 att det är 
mycket viktigt att i god tid fastställa en 
politisk strategi för tiden efter 2020. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
dels utvärdera de sociala, miljörelaterade 
och ekonomiska fördelarna med ett mål 
för tiden efter 2020 på området förnybar 
energi utifrån resultaten av 
konsekvensbedömningen av strategin för 
förnybar energi och lärdomarna av 
klimat- och energipaketet, dels göra en 
grundlig analys av samverkan mellan 
olika politiska instrument. Analysen ska 
grunda sig på fortsatt tillämpning av 
Europa 2020-strategin och EU:s 
klimatskyddsmål för 2050.

Or. de

Ändringsförslag 227
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet påpekar att för 
många förnybara energikällor är en stabil 
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elförsörjning omöjlig med dagens teknik, 
vilket innebär att det är nödvändigt att 
hålla i beredskap konventionella 
energikällor som reserv. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att lägga 
fram en analys om möjligheter att ha en 
hållbar utveckling med förnybara 
energikällor och att framför allt främja 
sådana förnybara energikällor som är 
stabila. För mindre stabila energikällor 
måste lönsamhetsanalyser göras med 
tanke på nödvändigheten att ha 
reservresurser i beredskap, och en 
energilagringsteknik måste utvecklas.

Or. pl

Ändringsförslag 228
Romana Jordan

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet anser att priset 
har en avgörande roll i 
energiinvesteringar och energiproduktion. 
Parlamentet påpekar att 
medlemsstaternas politik för att främja 
förnybara energikällor visar både på 
framgångar och problem. Parlamentet
anser att de relativt höga priserna som det
fossila bränslet nyligen uppnått främjar 
utvecklingen av förnybara energikällor, 
men konstaterar att främjandet av 
förnybara energikällor i vissa 
medlemsstater med ekonomiskt stöd kan 
innebära höga energipriser och ökad risk
för energifattigdom samt minskad 
konkurrenskraft för industrin.
(Flyttat från punkt 31.)

Or. sl
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Ändringsförslag 229
Judith A. Merkies, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet betonar vikten av 
småskalig energiproduktion för att öka 
den andel som utgörs av förnybara 
energikällor och framhåller vidare den 
småskaliga energiproduktionens betydelse 
för att öka energieffektiviteten, trygga 
energiförsörjningen, få medborgarna att 
engagera sig i sin egen energianvändning 
och bekämpa klimatförändringarna. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att det behövs en konsekvent europeisk 
strategi för småskalig energiproduktion 
som innefattar åtgärder för att uppdatera 
energiinfrastrukturen, minska 
lagstiftningsbördan och utbyta goda 
exempel på skatteincitament.

Or. en

Ändringsförslag 230
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. För att stärka EU:s konkurrenskraft 
genom att främja exporten av teknik som 
rör förnybar energi uppmanar 
Europaparlamentet medlemsstaterna och 
kommissionen att stödja och främja en 
öppen marknad för förnybara varor i syfte 
att undanröja alla tariffära och icke-
tariffära handelshinder, samt lokala 
innehållskrav.

Or. en
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Ändringsförslag 231
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att väga in fördelarna med 
att förlänga målen för förnybar energi till 
tiden efter 2020, inbegripet fram till 2030, 
eftersom det skulle ge den industri där EU 
har utvecklat en konkurrensfördel fortsatt 
klarhet för investeringar och främja EU:s 
tekniska ledarskap och industriella 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 232
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att väga in fördelarna med 
att förlänga målen för förnybar energi till 
tiden efter 2020, eftersom det skulle ge 
den industri där EU har utvecklat en 
konkurrensfördel fortsatt klarhet för 
investeringar och främja EU:s tekniska 
ledarskap och industriella innovation.

Or. en
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Ändringsförslag 233
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att fastställa en tillräckligt stark 
politisk ram för perioden efter 2020 när 
det gäller teknik för förnybar energi, bl.a. 
ett mål avseende förnybar energi för 2030 
som säkrar en kostnadseffektiv utbyggnad 
och marknadsintegration av förnybar 
energi inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 234
Britta Thomsen

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att fastställa en tillräckligt stark 
politisk ram för perioden efter 2020 när 
det gäller teknik för förnybar energi som 
ännu inte har uppnått nätparitet, vilken 
ska utformas med målet att subventioner 
ska konvergera och senare avskaffas.

Or. en
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Ändringsförslag 235
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet konstaterar att 
scenarierna i energifärdplanen är 
baserade på en högre andel biodrivmedel 
och menar att kommissionen i detta 
sammanhang bör stödja utvecklingen av 
tredje generationen biodrivmedel som 
baseras på avfallsprodukter från
livsmedelsgrödor och fastställa likartade 
villkor för importerade biodrivmedel .

Or. en

Ändringsförslag 236
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Förslag till resolution
Punkt 11b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11b. Europaparlamentet betonar att det 
övergripande syftet med en långsiktig 
strategi för utfasning av fossila bränslen
även är att ersätta importen av fossila 
bränslen med export av teknik för 
förnybar energi. Parlamentet framhåller i 
detta sammanhang att EU och 
kommissionen måste stödja och främja en 
öppen marknad för förnybara varor och 
tjänster i syfte att undanröja alla tariffära 
och icke-tariffära handelshinder, samt 
lokala innehållskrav.

Or. en
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Ändringsförslag 237
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Förslag till resolution
Punkt 11b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11b. Europaparlamentet konstaterar att 
en del förnybara energislag, 
t.ex. geotermisk energi, kan leverera 
värme och ström lokalt och kontinuerligt. 
Parlamentet anser att sådana lokala 
energikällor ökar energioberoendet, i 
synnerhet för isolerade samhällen och 
understryker därför vikten av att stödja 
deras utveckling genom forskning och 
utveckling och innovativa finansiella 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 238
Britta Thomsen

Förslag till resolution
Punkt 11b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11b. Europaparlamentet anser att den 
investeringsmodell som används i 
energifärdplanen för 2050 tenderar att 
senarelägga nya investeringar i förnybara 
energikällor, de flesta till efter 2030, och 
därmed allvarligt underskatta det faktiska 
investeringsbehovet före 2030 och 
förvärra risken för inlåsning beträffande 
utsläppsintensiva investeringar.

Or. en
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Ändringsförslag 239
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till resolution
Punkt 11b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11b. För att stärka EU:s konkurrenskraft 
genom att främja exporten av teknik som 
rör förnybar energi uppmanar 
Europaparlamentet medlemsstaterna och  
kommissionen att stödja och främja en 
öppen global marknad för förnybara 
varor i syfte att undanröja alla 
handelshinder.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 11c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11c. Europaparlamentet anser att målen 
beträffande förnybar energi har varit 
framgångsrika och bör förlängas till 
2030. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fortsätta på den 
inslagna vägen för att uppnå målen för 
2020. Parlamentet är oroat över att 
medlemsstaterna allt oftare plötsligt 
ändrar stödmekanismerna för förnybar 
energi, i synnerhet genom retroaktiva 
förändringar och genom att frysa stöd. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
noggrant kontrollera genomförandet av 
direktivet om förnybar energi och om 
nödvändigt vidta åtgärder. Parlamentet
uppmanar medlemsstaterna att fastställa 
stabila ramar för investeringar i förnybar 
energi, inbegripet stabila och regelbundet 
granskade stödsystem och effektiva 
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administrativa förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 241
Britta Thomsen

Förslag till resolution
Punkt 11c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11c. Europaparlamentet understryker att 
den politiska ramen för perioden efter 
2020 måste klargöras i ett tidigt skede för 
att stärka investerarförtroendet, främja 
den innovation på energiområdet som 
krävs för att utveckla olika tekniker som 
på sikt gör det möjligt att på ett 
kostnadseffektivt sätt fasa ut fossila 
bränslen inom energisektorn samt skapa 
ny sysselsättning. Parlamentet anser att 
konkreta mål när det gäller förnybar 
energi har visat sig stimulera ekonomisk 
tillväxt och internationellt ledarskap på de 
globala marknaderna och uppmanar 
därför kommissionen att föreslå ett 
bindande mål när det gäller förnybar 
energi på 45 procent för 2030, samt 
bedöma de ekonomiska, miljörelaterade 
och sociala fördelarna med ett konkret 
mål avseende förnybar energi för tiden 
efter 2020.

Or. en
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Ändringsförslag 242
Britta Thomsen

Förslag till resolution
Punkt 11d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11d. Europaparlamentet betonar att 
förnybara energislags ökade 
marknadspenetrering kräver att politiken 
ändras för att anpassa marknaderna till 
denna verklighet och uppnå ökad 
marknadsintegrering. Parlamentet 
betonar behovet av att stödsystemen 
anpassas till nationella marknaders 
särdrag och teknik och att de fasas ut i 
takt med att teknik och försörjningskedjor 
mognar och kan konkurrera, när 
marknadens misslyckanden är lösta och 
sidoeffekter har beaktats. Parlamentet 
anser att stabila och tillförlitliga 
stödsystem är avgörande för att undvika 
en ohållbar marknadsutveckling, 
samtidigt som plötsliga och retroaktiva 
förändringar undergräver investerarnas 
förtroende för denna sektor. Parlamentet 
inväntar kommissionens riktlinjer om 
bästa praxis och erfarenheterna av
stödsystem, vilka ska behandla stabilitet, 
förutsägbarhet och kostnadseffektivitet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
ge tydlig vägledning för att undvika 
plötsliga och retroaktiva förändringar.

Or. en

Ändringsförslag 243
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Förslag till resolution
Punkt 11d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11d. Europaparlamentet framhåller att 
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även om stabila långsiktiga ramar för 
stödet av förnybar energi är avgörande 
för att öka investerarförtroendet och 
därmed minska kapitalkostnaden kan mer 
göras för att göra det lättare för 
investerare i förnybar energi att få 
tillgång till finansiering, t.ex. ett ökat 
engagemang från EIB:s sida i 
finansieringen av förnybar energi, 
etablering av nationella gröna 
investeringsbanker och bestämmelser som 
gör det lättare för institut med långfristiga 
skulder, t.ex. försäkringsbolag och 
pensionsinstitut, att delta i investeringar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att undersöka 
innovativa instrument för finansiering av 
förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 244
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Förslag till resolution
Punkt 11e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11e. Europaparlamentet erinrar om att 
uppvärmning och kylning svarar för 
omkring 45 procent av den slutliga 
energiförbrukningen i EU. Parlamentet 
betonar uppvärmnings- och 
kylningsteknikens betydelse för 
utfasningen av fossila bränslen inom 
energisektorn och uppmanar 
kommissionen att utforma en 
handlingsplan för förnybar uppvärmning 
och kylning som innefattar en bedömning 
av efterfrågan på uppvärmning och 
kylning i EU, samt goda exempel på hur 
sektorn kan stödjas. Parlamentet 
konstaterar att tillgängliga lösningar 
baserade på förnybara energikällor 
(geotermisk energi, biomassa inklusive 
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biologiskt nedbrytbart avfall, sol-, vatten-
och luftvärme) i kombination med 
energieffektivitetsåtgärder som 
kraftvärmeproduktion och utnyttjande av 
spillvärme, har potential att fasa ut fossila 
bränslen från den samlade 
värmeefterfrågan fram till 2050 på ett 
kostnadseffektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 245
Britta Thomsen

Förslag till resolution
Punkt 11e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11e. Europaparlamentet anser att den 
investeringsmodell som ingår i 
energifärdplanen för 2050 bygger på 
tvivelaktiga antaganden som sjunkande 
oljepriser, vilket försämrar de 
företagsekonomiska argumenten för 
investeringar i förnybar energi och inte 
minst leder till att beräknade 
investeringar i förnybar energi skjuts upp.

Or. en

Ändringsförslag 246
Britta Thomsen

Förslag till resolution
Punkt 11f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11f. Europaparlamentet anser att den 
investeringsmodell som används i 
energifärdplanen för 2050 tenderar att 
senarelägga nya investeringar i förnybara 
energikällor, de flesta till efter 2030, och 
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därmed allvarligt underskatta det faktiska 
investeringsbehovet före 2030 och 
förvärra risken för inlåsning beträffande 
utsläppsintensiva investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 247
Lambert van Nistelrooij

Förslag till resolution
Punkt 11g (ny) (efter underrubriken ”Infrastruktur och den inre energimarknaden”)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11g. Europaparlamentet påpekar att det 
måste göras en grundlig utvärdering av 
den ram som fastställts för 2020-strategin, 
en politisk kombination av tre mål, 
särskilt på området för 
kostnadseffektivitet, innan en politisk 
strategi fastställs för framtiden. 
Parlamentet medger att nya bindande mål 
för förnybar energi fram till 2030 är en 
möjlighet att överbrygga den politiska 
klyftan mellan 2020 och 2050. 
Parlamentet understryker att eventuella 
mål för förnybar energi måste 
komplettera klimatmålet.

Or. nl

Ändringsförslag 248
Lambert van Nistelrooij

Förslag till resolution
Punkt 11h (ny) (efter underrubriken ”Infrastruktur och den inre energimarknaden”)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11h. Europaparlamentet betonar att 
konsumentens egen produktion och 
konsumtion av decentraliserad energi 
kommer att spela en viktig roll i 
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energiförsörjningen i framtiden. 
Parlamentet uppmanar regioner och 
städer att ägna särskild uppmärksamhet 
åt detta i sin lokala energiagenda. 
Parlamentet understryker hur viktig den 
decentraliserade produktionen är för att 
konsumenterna ska bli 
hållbarhetsmedvetna.

Or. nl


