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9.12.2015 A8-0341/11 

Ändringsförslag  11 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl AH 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

AH. En mer ekonomiskt och fysiskt 

integrerad inre energimarknad skulle kunna 

leda till betydande effektivitetsvinster. 

AH. En mer fysiskt integrerad inre 

energimarknad skulle eventuellt kunna 

leda till betydande effektivitetsvinster. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/12 

Ändringsförslag  12 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande 

En ramstrategi för en motståndskraftig 

energiunion med en framåtblickande 

klimatpolitik. Parlamentet noterar 

energiunionens fem pelare, som anges av 

kommissionen. Parlamentet betonar att 

politik som bedrivs enligt dessa pelare 

alltid måste bidra till att säkerställa en 

trygg energiförsörjning, fasa ut fossila 

bränslen och göra ekonomin långsiktigt 

hållbar samt åstadkomma överkomliga 

och konkurrenskraftiga energipriser. 

1. Europaparlamentet noterar 

kommissionens meddelande 

En ramstrategi för en motståndskraftig 

energiunion med en framåtblickande 

klimatpolitik. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Ändringsförslag  13 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att se 

till att alla lagstiftningsförslag som ingår i 
energiunionen följer det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet och därmed låter 

Europaparlamentet delta fullt ut och 

garanterar en effektiv demokratisk 

kontroll. Parlamentet förväntar sig att det 

ramverk för styrning för perioden efter 

2020 som införs för energiunionen är 

ambitiöst, tillförlitligt, öppet, demokratiskt 

och låter Europaparlamentet delta fullt 

ut. Likaså måste det garantera att klimat- 

och energimålen för 2030 uppnås, särskilt 

genom att den befintliga energi- och 

klimatlagstiftningen genomförs fullt ut, 

verkställs och uppdateras. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att, utan att det 

påverkar andra rapporteringsskyldigheter, 

årligen lägga fram en rapport om 

genomförandet av energiunionen, med 

uppgifter om genomförandet av 

energilagstiftningen och om framstegen 

för att uppnå målen för 2020 och 2030. 

Kommissionen uppmanas också att 

utarbeta och uppdatera en uppsättning 

nyckelindikatorer som ska ingå i 

rapporten och göra det möjligt att bedöma 

de framsteg som görs med energiunionen. 

Indikatorerna skulle bland annat, men 

inte enbart, kunna omfatta 

2. Europaparlamentet tillbakavisar den 

modell för styrning av energiunionen som 

kommissionen framkastat, eftersom 

avsikten med den är att till EU överföra 

behörigheter som enligt artikel 194 i 

EUF-fördraget är medlemsstaternas 

exklusiva behörighet. Parlamentet noterar 

dessutom att det finns en risk för att en 

sådan styrning, en upprepning av den 

europeiska planeringsterminen, ska 

återskapa de allvarliga politiska konflikter 

som denna gav upphov till bland 

medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att se till att alla 

lagstiftningsförslag som ingår i 

energiunionen följer det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet och därmed låter 

Europaparlamentet delta fullt ut och 

garanterar en effektiv demokratisk 

kontroll. 
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sammanlänkningskapacitet, 

marknadsintegration, minskning av 

energiimport, diversifieringsgrad, 

energipriser och energikostnader, 

utveckling av samägd och lokalägd 

produktion, graden av energifattigdom 

och utsatthet. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/14 

Ändringsförslag  14 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  6a. Europaparlamentet anser att 

utvecklingen av energiinfrastruktur för 

att garantera kontinuerlig och trygg 

energiförsörjning i EU bör genomföras 

utan förutfattade politiska meningar och 

utvärderas på grundval av 

försörjningskostnaderna och 

försörjningstryggheten. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/15 

Ändringsförslag  15 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet betonar att det är av 

yttersta vikt för EU att stoppa isoleringen 

av medlemsstater och regioner på den inre 

energimarknaden, vilket framgått av de 

stresstest för gas som kommissionen utfört. 

Parlamentet uppmanar i detta hänseende 

kommissionen att utföra sådana test 

regelbundet. Parlamentet anser att EU 

bör hjälpa de mest utsatta länderna att 

diversifiera sina försörjningskällor och 

försörjningsvägar, som en prioriterad 

fråga. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att i 

detta avseende utan dröjsmål genomföra 

rekommendationerna från stresstesten för 

gassystemet. Parlamentet rekommenderar 

kommissionen att överväga att genomföra 

”stresstester för el” för att skapa sig en 

överblick över hur motståndskraftig 

energimarknaden är som helhet tagen. 

Parlamentet framhåller att sådana 

stresstester bör leda till att man framför allt 

fastställer tillståndet, kapaciteten och 

hållbarheten hos det samlade nationella 

överföringsnätet samt nivån på 

sammanlänkningen och kapaciteten för 

gränsöverskridande, och att de 

rekommendationer som följer på sådana 

stresstester måste inbegripa heltäckande 

konsekvensbedömningar av både 

nationella planer och EU:s mål genom att 

12. Europaparlamentet betonar att det är 

viktigt att stoppa isoleringen av 

medlemsstater och regioner på den inre 

energimarknaden, vilket framgått av de 

stresstest för gas som kommissionen utfört. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

och kommissionen att i detta avseende utan 

dröjsmål genomföra rekommendationerna 

från stresstesten för gassystemet. 

Parlamentet rekommenderar kommissionen 

att överväga att genomföra ”stresstester för 

el” för att skapa sig en överblick över hur 

motståndskraftig energimarknaden är som 

helhet tagen. Parlamentet framhåller att 

sådana stresstester bör leda till att man 

framför allt fastställer tillståndet, 

kapaciteten och hållbarheten hos det 

samlade nationella överföringsnätet samt 

nivån på sammanlänkningen och 

kapaciteten för gränsöverskridande, och att 

de rekommendationer som följer på sådana 

stresstester måste inbegripa heltäckande 

konsekvensbedömningar av nationella 

planer genom att ta itu med alla 

åtgärdspunkter som de ger upphov till. 
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ta itu med alla åtgärdspunkter som de ger 

upphov till. 

Or. en 



 

AM\1081266SV.doc  PE573.403v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.12.2015 A8-0341/16 

Ändringsförslag  16 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  12a. Europaparlamentet uppmanar med 

kraft kommissionen att inte splittra upp 

välfungerande och likvida elområden som 

varit till nytta för både producenter och 

konsumenter. Parlamentet anser att 

elområdet mellan Österrike och Tyskland 

är ett exempel på bästa praxis, som inte 

bör skiljas åt, utan få stimulans. 

Parlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen att beakta, inte bara Acers 

yttranden och mandat, utan också vilka 

vidare förgreningar och fördelar ett stort 

elområde för med sig för energitryggheten 

samt för konsumenterna och 

producenterna. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/17 

Ändringsförslag  17 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet noterar att den 

kvantitativa och kvalitativa 

energiförsörjningstryggheten och 

konkurrenskraften är bland de mest 

brådskande frågorna när det gäller den 

framtida energiunionen, och det krävs att 

medlemsstaterna förbättrar samordningen 

och samarbetet på EU-nivå med sina 

grannar när de utarbetar sin energipolitik. 

Parlamentet uppmanar i detta hänseende 

kommissionen att undersöka hur den 

befintliga strukturen av nationella 

förebyggande åtgärder och nödinsatser 

skulle kunna förbättras på både regional 

nivå och EU-nivå. 

13. Europaparlamentet noterar att den 

kvantitativa och kvalitativa 

energiförsörjningstryggheten och 

konkurrenskraften är bland de mest 

brådskande frågorna när det gäller den 

framtida energiunionen, och det krävs att 

medlemsstaterna förbättrar samarbetet med 

sina grannar när de utarbetar sin 

energipolitik. Parlamentet uppmanar i detta 

hänseende medlemsstaterna att undersöka 

hur den befintliga strukturen av nationella 

förebyggande åtgärder och nödinsatser 

skulle kunna effektiviseras på regional 

nivå. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/18 

Ändringsförslag  18 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att nationella 

kapacitetsmekanismer endast bör användas 

som en sista utväg när alla andra 

alternativ har övervägts, bland annat ökad 

sammanlänkning med grannländer, 

efterfrågestyrning och andra former av 

regional marknadsintegration. 

14. Europaparlamentet anser att nationella 

kapacitetsmekanismer inte bör användas så 

länge som andra alternativ finns att tillgå, 

bland annat ökad sammanlänkning med 

grannländer, efterfrågestyrning och andra 

former av regional marknadsintegration. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/19 

Ändringsförslag  19 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet anser att 

energiunionen bör medföra att man 

uppträder enat i förhandlingarna med 

tredjeländer. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka dels om det 

är lämpligt med en frivillig kollektiv 

upphandlingsmekanism och hur den skulle 

kunna vara utformad, dels hur den skulle 

påverka den inre gasmarknadens 

funktion och de berörda företagen och 

bidra till en tryggad gasförsörjning. 

Parlamentet noterar att det finns flera 

olika modeller för kollektiva 

upphandlingsmekanismer och att det 

därför behövs ytterligare arbete för att 

man ska kunna fastställa vilken 

marknadsbaserad modell som lämpar sig 

bäst för EU:s regioner och de berörda 

leverantörerna, samt under vilka 

omständigheter en frivillig kollektiv 

upphandlingsmekanism skulle kunna tas i 

bruk. Parlamentet anser att samordning av 

olika ståndpunkter och kollektiv 

upphandling av gas bör inledas på regional 

nivå. Parlamentet rekommenderar tills 

vidare kommissionen och 

energigemenskapens sekretariat att stödja 

de medlemsstater och avtalsslutande parter 

inom energigemenskapen som på frivillig 

basis vill förhandla om energiavtal i 

enlighet med såväl EU:s regelverk för den 

15. Europaparlamentet upprepar att varje 

bindande kollektiv upphandlingsmekanism 

på EU-nivå, liksom varje roll för 

kommissionens i förhandlingar eller i 

mellanstatliga avtal, strider mot artikel 

194 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. Parlamentet anser att 

samordning av olika ståndpunkter och 

kollektiv upphandling av gas bör inledas på 

regional nivå. Parlamentet rekommenderar 

tills vidare kommissionen och 

energigemenskapens sekretariat att stödja 

de medlemsstater och avtalsslutande parter 

inom energigemenskapen som på frivillig 

basis vill förhandla om energiavtal. 
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inre marknaden som med EU:s och 

WTO:s konkurrensbestämmelser, samt att 

erbjuda skydd för kommersiellt känsliga 

uppgifter. Parlamentet understryker att 

energiavtal måste bygga på 

marknadspriser och konkurrens. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Ändringsförslag  20 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet är oroat över 

förslaget om att fördubbla kapaciteten för 

rörledningen Nordstream och de effekter 

detta skulle få på energitryggheten och 

energidiversifieringen och principen om 

solidaritet mellan medlemsstaterna. 

Parlamentet betonar i samband med de 

pågående trepartssamtalen mellan EU, 

Ukraina och Ryssland behovet av att säkra 

energiförsörjningen till och genom 

Ukraina på lång sikt. 

19. Europaparlamentet uttalar sitt gillande 

till förslaget om att fördubbla kapaciteten 

för rörledningen Nordstream och de 

effekter detta skulle få på energitryggheten 

och energidiversifieringen och principen 

om solidaritet mellan medlemsstaterna. 

Parlamentet betonar i samband med de 

pågående trepartssamtalen mellan EU, 

Ukraina och Ryssland behovet av att 

diversifiera försörjningsvägarna till och 

genom Ukraina, Vitryssland, Östersjön 

och Svarta havet på lång sikt. 

Or. en 

 

 


