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7.3.2012 A7-0033/16 

Ändringsförslag  16 
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 20 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet inser att 

EU:s utsläppshandelssystem är det 

huvudsakliga, om än inte det enda, 

instrumentet för att minska industrins 

utsläpp och sporra till investeringar i teknik 

med låga koldioxidutsläpp. Parlamentet 

konstaterar att systemet ytterligare måste 

förbättras och uppmanar kommissionen 

och medlemsstaterna att komplettera 

systemet med teknik och innovation för att 

åstadkomma de avsevärda minskningar 

som behövs. 

20. Europaparlamentet inser att 

EU:s utsläppshandelssystem är ett 

instrument, om än inte det enda, för att 

minska industrins utsläpp och sporra till 

investeringar i teknik med låga 

koldioxidutsläpp. Parlamentet konstaterar 

att systemet ytterligare måste förbättras. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/17 

Ändringsförslag  17 
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 21 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet konstaterar att 

EU:s utsläppshandelssystem fyller sin 

avsedda funktion och att prisnedgången på 

utsläppt koldioxid beror på att ekonomin 

börjat gå långsammare och antalet 

tillgängliga utsläppsrätter vida överstiger 

efterfrågan på dem. Parlamentet oroar sig 

för att EU kan hamna i ett sämre läge 

jämfört med sina konkurrenter inom 

industrin, eftersom det saknas stimulans 

till investeringar i teknik med låga 

koldioxidutsläpp och ökad 

energieffektivitet. Parlamentet instämmer 

med rapporterna om att priset på utsläppt 

koldioxid inte förväntas stiga i framtiden, 

eftersom detta skulle förutsätta antingen 

avsevärt högre tillväxt eller anpassningar 

av EU:s utsläppshandelssystem.  

21. Europaparlamentet konstaterar att 

prisnedgången på utsläppt koldioxid beror 

på att ekonomin börjat gå långsammare 

och antalet tillgängliga utsläppsrätter vida 

överstiger efterfrågan på dem. Parlamentet 

oroar sig för att EU kan hamna i ett socialt 

och ekonomiskt sett ofördelaktigt läge 

jämfört med resten av världen, eftersom 

det saknas stimulans till investeringar i 

teknik med låga koldioxidutsläpp och ökad 

energieffektivitet. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/18 

Ändringsförslag  18 
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 24 – led e 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

e) Stimulera efterfrågan inom 

utsläppshandelssystemet genom att föreslå 

att det utvidgas till att också omfatta 

utsläpp från fossila bränslen som sålts från 

de delar av värme- och 

transportbranscherna som inte är direkt 

utsatta för internationell konkurrens samt 

utsläpp från havssjöfarten. 

e) Stimulera efterfrågan inom 

utsläppshandelssystemet genom att föreslå 

att det utvidgas till att också omfatta 

utsläpp från fossila bränslen som sålts från 

de delar av värme- och 

transportbranscherna som inte är direkt 

utsatta för internationell konkurrens och 

förbättra genomförandet av 

energiskattedirektivet, också med 

avseende på havssjöfarten. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/19 

Ändringsförslag  19 
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 24 – led g 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

g) Ytterligare förbättra användningen av 

kompensationsmekanismer, till exempel 

genom att begränsa tillgången till sådan 

kompensation som innebär 

subventionering av konkurrenterna till 

Europas industri, till exempel inom 

området fluorerade kolväten. 

g) Ytterligare begränsa tillgången till 

kompensationsmekanismer som innebär 

subventionering av konkurrenterna till 

Europas industri, till exempel inom 

området fluorerade kolväten. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/20 

Ändringsförslag  20 
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 58 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

58. Europaparlamentet yrkar på att 

budgetstödet ska vara konsekvent med de 

50 miljarder EUR som behövs från 

offentliga och privata källor för att den 

strategiska EU-planen för energiteknik 

(SET-planen) fullständigt ska kunna 

genomföras. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/21 

Ändringsförslag  21 
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 60 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

60. Europaparlamentet inser vikten av att 

teknik för avskiljning och lagring av 

koldioxid tillämpas, när den tekniken är 

lönsam, om utsläppsminskningsmålen för 

koldioxid ska nås till minsta möjliga 

kostnad och medger att Europeiska rådets 

avsikt om att upp till 12 

demonstrationsprojekt för avskiljning och 

lagring av koldioxid ska vara i drift 2015 

sannolikt inte kommer att förverkligas, till 

följd av förseningar med förfarandena, 

bristande ekonomiska resurser och brist 

på engagemang från somliga 

medlemsstaters sida. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att offentliggöra 

en handlingsplan för avskiljning och 

lagring av koldioxid. Parlamentet inser att 

denna teknik inte kommer att lämpa sig 

under alla omständigheter, inte ens när vi 

hunnit till 2050, och att den mycket väl 

kan komma att inskränkas till större 

anläggningar samt till undvikande av 

utsläpp från industriprocesser.  

Parlamentet efterlyser stöd till 

genombrottsteknik inom andra områden 

för att öka energieffektiviteten och minska 

energiförbrukningen, för att ge lösningar 

av annat slag än teknik för avskiljning 

och lagring av koldioxid. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/22 

Ändringsförslag  22 
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 61 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

61. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att föreslå att icke 

ianspråktagna medel för projekt för 

avskiljning och lagring av koldioxid inom 

ramen för det europeiska programmet för 

ekonomisk återhämtning ska omfördelas 

till alternativa demonstrationsprojekt för 

avskiljning och lagring av koldioxid. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/23 

Ändringsförslag  23 
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 72 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

72. Europaparlamentet håller fast vid att 

medlemsstaterna bör kunna förverkliga 

elproduktion med låga koldioxidutsläpp på 

så många olika sätt som möjligt (såsom 

förnybar energi, kärnkraft, teknik för 

avskiljning och lagring av koldioxid och 

hållbart producerad biomassa) och att 

ingenting bör uteslutas från de alternativ 

som står till buds för att kraven ska 

uppfyllas. 

72. Europaparlamentet håller fast vid att 

medlemsstaterna bör kunna förverkliga 

elproduktion med låga koldioxidutsläpp på 

så många olika sätt som möjligt från de 

olika källorna till förnybar energi och 

hållbart producerad biomassa och att 

ingenting bör uteslutas från de alternativ 

som står till buds för att kraven ska 

uppfyllas. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/24 

Ändringsförslag  24 
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 77 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet framhåller att det 

nuvarande 20-procentmålet bygger på 

bidrag från kärnkraft i energimixen i 

vissa medlemsstater. Europaparlamentet 

konstaterar att IEA:s World Energy 

Outlook 2011 innehåller ett scenario med 

mindre användning av kärnkraft, enligt 

vilket den prognostiserade ökningen av 

världens koldioxidutsläpp från 

energisektorn skulle bli väsentligt högre på 

medellång sikt på grund av en ökad 

användning av fossila bränslen. 

Parlamentet upprepar att somliga 

medlemsstaters beslut att stänga vissa 

befintliga kärnkraftverk inte får användas 

för att rättfärdiga en minskad 

ambitionsnivå i deras nuvarande 

klimatpolitik. Enligt IEA:s antaganden 

skulle uppnåendet av målet om en 

temperaturhöjning på högst 2° C kräva en 

snabbare utveckling och installation av 

tekniker för avskiljning och lagring av 

koldioxid i både kol- och gaskraftverk. 

Parlamentet påpekar emellertid att 

tekniken för avskiljning och lagring av 

koldioxid fortfarande är i en 

förkommersiell testfas, varför alternativ 

som förnybar energi och hög 

energieffektivitet måste övervägas. 

Parlamentet efterlyser därför mera stöd till 

utveckling och tillämpning av olika former 

77. Europaparlamentet konstaterar att 

IEA:s World Energy Outlook 2011 

innehåller ett scenario med mindre 

användning av kärnkraft, enligt vilket den 

prognostiserade ökningen av världens 

koldioxidutsläpp från energisektorn skulle 

bli väsentligt högre på medellång sikt på 

grund av en ökad användning av fossila 

bränslen. Parlamentet upprepar att somliga 

medlemsstaters beslut att stänga vissa 

befintliga kärnkraftverk inte får användas 

för att rättfärdiga en minskad 

ambitionsnivå i deras nuvarande 

klimatpolitik. Parlamentet påpekar att 

tekniken för avskiljning och lagring av 

koldioxid fortfarande är i en 

förkommersiell testfas, varför alternativ 

som förnybar energi och hög 

energieffektivitet måste övervägas. 

Parlamentet efterlyser därför mera stöd till 

utveckling och tillämpning av olika former 

av genombrottsteknik för att 

energieffektiviteten ska öka och den 

ekonomiska tillväxten frikopplas från 

energiförbrukningen. 
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av genombrottsteknik för att 

energieffektiviteten ska öka och den 

ekonomiska tillväxten frikopplas från 

energiförbrukningen. 

Or. en 



 

AM\895006SV.doc  PE483.181v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.3.2012 A7-0033/25 

Ändringsförslag  25 
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 93 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

93. Europaparlamentet välkomnar de nya 

riktlinjer som föreslagits för de 

transeuropeiska transportnäten och den 

tonvikt som fästs vid att utveckla nya 

järnvägskorridorer för person- och 

godstrafik. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att med det snaraste lägga 

fram en strategi för hur alternativa bränslen 

och ny teknik ska användas inom 

transporterna och uppmanar 

medlemsstaterna att skyndsamt genomföra 

åtgärderna för det enhetliga europeiska 

luftrummet för att flygtrafiken och 

flygtrafikledningen ska fungera bättre. 

93. Europaparlamentet efterlyser en 

ingående kostnads–nyttoanalys och en 

strategisk miljöbedömning av de nya 

riktlinjer som föreslagits för de 

transeuropeiska transportnäten och den 

tonvikt som fästs vid att utveckla nya 

järnvägskorridorer för person- och 

godstrafik. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att med det snaraste lägga 

fram en strategi för hur alternativa bränslen 

och ny teknik ska användas inom 

transporterna och uppmanar 

medlemsstaterna att skyndsamt få 

flygtrafiken och flygtrafikledningen att 

fungera bättre. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/26 

Ändringsförslag  26 
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 117 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

117. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att föreslå att 

medlemsstaterna ska avsätta en viss andel 

av auktionsintäkterna för att de ska 

användas som ytterligare EU-stöd till 

innovationer med hjälp av SET-planen 

eller genom likvärdiga initiativ. 

117. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att föreslå att 

medlemsstaterna ska bidra med medel så 

att EU kan ge ytterligare stöd till 

innovationer. 

Or. en 

 

 


