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Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 71 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

71. glæder sig over den betydning, som 

Kommissionen tillægger det øgede 

regionale samarbejde; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge og 

fastlægge, hvad den optimale skala for 

elektricitets- og gasnets (og markedets) 

samarbejde i EU er; påpeger, at 

medlemsstaterne i nogle tilfælde selv er de 

bedste til at bestemme, hvad der er 

nødvendigt på deres område, mens et EU-

styret samarbejde giver en klar merværdi i 

andre tilfælde; påpeger, at det dog i visse 

tilfælde har vist sig, at grupper af 

medlemsstater ved hjælp af et 

vidtrækkende regionalt samarbejde om 

fælles udfordringer har været hurtigere til 

at opnå resultater, f.eks. i Det Pentalaterale 

Energiforum; er enig med Kommissionen i, 

at de eksisterende regionale ordninger kan 

fungere som en model for EU som helhed; 

71. glæder sig over det øgede regionale 

samarbejde; opfordrer Kommissionen til at 

undersøge og fastlægge, hvad den optimale 

skala for elektricitets- og gasnets (og 

markedets) samarbejde i EU er; påpeger, at 

medlemsstaterne selv er de bedste til at 

bestemme, hvad der er nødvendigt på deres 

område, påpeger, at det i visse tilfælde har 

vist sig, at grupper af medlemsstater ved 

hjælp af et vidtrækkende regionalt 

samarbejde om fælles udfordringer har 

været hurtigere til at opnå resultater, f.eks. 

i Det Pentalaterale Energiforum; er enig 

med Kommissionen i, at de eksisterende 

regionale ordninger kan fungere som en 

model for de andre medlemsstater; er 

bekymret, når sådanne landvindinger 

udhules af vilkårlige beslutninger truffet 

af ACER; 

Or. en 
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2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 76 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

76. opfordrer til, at der udveksles 

velintegrerede og konkurrencedygtige 

regionale elektricitets- og gasmarkeder, 

som sikrer et tilstrækkeligt og fleksibelt 

energisystem, der dækker alle dele af EU; 

kræver, at Kommissionen handler 

beslutsomt og gennemsigtigt mod alle 

former for protektionisme, 
konkurrencebegrænsende adfærd og 

hindringer for adgang til og 

tilbagetrækning fra markedet; understreger 

vigtigheden af at sikre stabile nationale 

lovgivningsrammer, afhjælpe 

administrative hindringer og strømline de 

nationale administrative procedurer, også 

for at sikre lige konkurrencevilkår for 

borgerbaserede projekter; 

76. opfordrer til, at der udveksles 

velintegrerede og konkurrencedygtige 

regionale elektricitets- og gasmarkeder, 

som sikrer et tilstrækkeligt og fleksibelt 

energisystem, der dækker alle dele af EU; 

kræver, at Kommissionen handler 

beslutsomt og gennemsigtigt mod 

konkurrencebegrænsende adfærd og 

hindringer for adgang til og 

tilbagetrækning fra markedet; understreger 

vigtigheden af at sikre stabile nationale 

lovgivningsrammer, afhjælpe 

administrative hindringer og strømline de 

nationale administrative procedurer, også 

for at sikre lige konkurrencevilkår for 

borgerbaserede projekter; gentager, at det 

østrigsk-tyske budområde er et eksempel 

på bedste praksis for et sådant regionalt 

elektricitetsmarked; 

Or. en 
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Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 77 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

77. påpeger, at det, for at det skal lykkes at 

skabe balance på det indre marked, er 

nødvendigt med investeringer, ikke kun i 

samkøringslinjer, men også bland andet i 

nationale net, fossilt fyrede kraftværker 

med teknologi til opsamling af kulstof og 

nye nukleare anlæg i de medlemsstater, der 

ønsker at have dem, som en vigtig kilde til 

kulstoffattig grundlastelektricitet, 

lagerkapacitet, såsom terminaler for 

flydende naturgas og intelligente net samt 

fleksibel produktion, for at kunne klare 

øget produktion og distribution fra 

vedvarende energikilder; 

77. påpeger, at det, for at det skal lykkes at 

skabe balance på det indre marked, er 

nødvendigt med investeringer, ikke kun i 

samkøringslinjer, men også blandt andet i 

nationale net, fossilt fyrede kraftværker 

med de bedste teknologier til 

forureningsbekæmpelse, der er til 

rådighed, og nye nukleare anlæg i de 

medlemsstater, der ønsker at have dem, 

som en vigtig kilde til kulstoffattig 

grundlastelektricitet, lagerkapacitet, såsom 

terminaler for flydende naturgas og 

intelligente net samt fleksibel produktion, 

for at kunne klare øget produktion og 

distribution fra vedvarende energikilder; 

Or. en 
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På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 87 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

87. opfordrer Kommissionen til, når den 

udarbejder sin køreplan for udfasning af 

regulerede priser, til at bevare muligheden 

for prisregulering og standardisering af 

takststrukturer, hvis de skal begrænse 

markedsforstyrrende monopolindtægter 

eller uventede fortjenester med henblik på 

at beskytte sårbare forbrugere eller gøre det 

lettere at sammenligne konkurrerende 

leverandørers takster; 

87. opfordrer medlemsstaterne til at bevare 

prisregulering og standardisering af 

takststrukturer, hvis de skal begrænse 

markedsforstyrrende monopolindtægter 

eller uventede fortjenester med henblik på 

at beskytte sårbare forbrugere eller gøre det 

lettere at sammenligne konkurrerende 

leverandørers takster; 

Or. en 
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På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 90 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  90a. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at undersøge de mulige 

områder for gensidigt undergravende 

virkninger af bestræbelserne på at opnå 

energieffektivitet og af 

emissionshandelssystemet; 

Or. en 
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Punkt 91 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

91. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at anvende princippet 

om "energieffektivitet først"; bemærker, 

at energieffektivitet ifølge Det 

Internationale Energiagentur er verdens 

førende brændstof og giver det bedste 

afkast på investeringer i enhver 

energikilde; understreger, at fremskridt 

med hensyn til energieffektivitet, navnlig 

reduktion af energitab i bygninger, har en 

afgørende virkning i forhold til at reducere 

EU's energiimport fra tredjelande, idet 61 

% af den gas, der importeres til Den 

Europæiske Union, anvendes i bygninger, 

primært til opvarmning; opfordrer i denne 

henseende til, at energieffektivitets- og 

infrastrukturprojekter behandles som 

vigtige investeringer, der er lige så vigtige 

som investeringer i ny 

produktionskapacitet; 

91. understreger, at fremskridt med hensyn 

til energieffektivitet, navnlig reduktion af 

energitab i bygninger, har en afgørende 

virkning i forhold til at reducere EU's 

energiimport fra tredjelande, idet 61 % af 

den gas, der importeres til Den Europæiske 

Union, anvendes i bygninger, primært til 

opvarmning; opfordrer i denne henseende 

til, at energieffektivitets- og 

infrastrukturprojekter behandles som 

vigtige investeringer, der er lige så vigtige 

som investeringer i ny 

produktionskapacitet; mener, at 

"energieffektivitet først" er i direkte 

modstrid med de foranstaltninger, der 

indgår i emissionshandelssystemet; 

opfordrer derfor indtrængende til, at der 

foretages en opgørelse samt en 

konsekvensanalyse af, hvordan disse to 

principper influerer på hinanden; 

Or. en 
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2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Overskrift afsnit 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Mod en bæredygtig økonomi genskabelse af en vækstøkonomi 

 

Or. en 
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På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 111 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

111. understreger behovet for at sætte en 

stopper for miljøskadelig støtte, som skal 

påvises og udfases hurtigt, da denne støtte 

er spild af sparsomme offentlige midler, 

som først anvendes til at støtte 

forurenende praksis og dernæst til 

oprydning; 

111. understreger behovet for at sætte en 

stopper for al støtte, som skal påvises og 

udfases hurtigt, da denne støtte er spild af 

sparsomme offentlige midler, og fører til 

høje priser for forbrugere - husholdninger 

og virksomheder - og nedsætter 

energisikkerheden; 

Or. en 
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2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 112 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

112. understreger, at omstillingen til en 

konkurrencedygtig og bæredygtig 

lavemissionsøkonomi frembyder store 

muligheder i form af nye arbejdspladser, 

innovation, vækst samt lavere energipriser 

for erhvervsliv og private; erkender dog, 

at disse muligheder kun kan realiseres 

gennem et tæt samarbejde mellem 

Kommissionen, medlemsstaterne, lokale 

og regionale myndigheder, borgerne og 

erhvervslivet, hvilket fører til de mest 

effektive incitamenter og lovrammer; 
bemærker, at en korrekt forvaltet 

dekarbonisering ikke bør resultere i øgede 

energiomkostninger, energifattigdom, 

deindustrialisering af den europæiske 

økonomi eller en stigning i 

arbejdsløsheden; insisterer derfor på aktivt 

at inddrage arbejdsmarkedets parter i at 

tage hånd om den sociale indvirkning af 

omstillingen hen imod en bæredygtig 

energiunion; understreger, at EU har 

behov for politikker på EU-plan, der er 

både markedsbaserede og 

teknologineutrale, og som tager hensyn til 

al relevant lovgivning og de relevante EU-

mål og opfylder dem med de lavest mulige 

omkostninger for samfundet til følge; 

112. bemærker, at dekarbonisering har 

resulteret i øgede energiomkostninger, 

energifattigdom, deindustrialisering af 

EU's økonomi og en stigning i 

arbejdsløsheden uden at give 

håndgribelige miljømæssige fordele til 

gengæld; understreger, at EU for at 

genoprette en økonomi i vækst, blandt 

andet har behov for markedsbaserede og 

teknologineutrale politikker med de lavest 

mulige omkostninger for samfundet til 

følge; 

Or. en 
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Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 115 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

115. opfordrer Kommissionen til at sikre, 

at medlemsstaterne kræver 

minimumsniveauer for produktion af 

vedvarende energi for nye og renoverede 

bygninger, og at projekter for vedvarende 

energi nyder godt af hurtige administrative 

procedurer og procedurer for 

netforbindelser, især ved at styrke artikel 

13, stk. 4, og artikel 13, stk. 1, litra f, i 

direktiv 2009/28/EF og artikel 7, stk. 3, i 

direktiv 2009/72/EF; opfordrer 

Kommissionen til ved revisionen af 

gældende relevant lovgivning at øge 

antallet af bygninger, der er forsynet med 

vedvarende energisystemer, at forlange 

administrative one-stop-shop-procedurer 

for små vedvarende energiprojekter og 

enkle notifikationsprocedurer for anlæg til 

vedvarende energi, hvis produktion 

udelukkende er til eget brug, og til at skabe 

en ramme for innovative 

nettilslutningsordninger og handel med 

nettjenester på distributionsnetplan; 

115. opfordrer medlemsstaterne til at 

kræve minimumsniveauer for produktion 

af vedvarende energi for nye og renoverede 

bygninger, og at projekter for vedvarende 

energi nyder godt af hurtige administrative 

procedurer og procedurer for 

netforbindelser, især ved at styrke artikel 

13, stk. 4, og artikel 13, stk. 1, litra f, i 

direktiv 2009/28/EF og artikel 7, stk. 3, i 

direktiv 2009/72/EF; opfordrer 

Kommissionen til ved revisionen af 

gældende relevant lovgivning at øge 

antallet af bygninger, der er forsynet med 

vedvarende energisystemer, at forlange 

administrative one-stop-shop-procedurer 

for små vedvarende energiprojekter og 

enkle notifikationsprocedurer for anlæg til 

vedvarende energi, hvis produktion 

udelukkende er til eget brug, og til at skabe 

en ramme for innovative 

nettilslutningsordninger og handel med 

nettjenester på distributionsnetplan; 

Or. en 
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2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 127 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

127. bemærker, at metoderne til opnåelse 

af klima- og energimålene for 2030 skal 

integreres i medlemsstaternes 

industripolitik under hensyntagen til 

behovet for reindustrialisering; er af den 

opfattelse, at EU’s rammebestemmelser og 

EU’s klima- og energipolitikkers 

målsætninger bør være sammenhængende 

og indføre en mere fleksibel, 

markedsorienteret tilgang med henblik på 

at sikre en robust energiunion og 

indkorporere de politiske klimamål og 

reindustrialiseringsmål for 2030 med 

henblik på at supplere medlemsstaternes 

industripolitik; 

127. bemærker, at metoderne til opnåelse 

af klima- og energimålene for 2030 ikke er 

kompatible med medlemsstaternes 

industripolitik under hensyntagen til 

behovet for reindustrialisering; er af den 

opfattelse, at EU’s rammebestemmelser 

bør være sammenhængende og indføre en 

mere fleksibel tilgang med henblik på at 

sikre reindustrialiseringsmålene for 2030 

med henblik på at supplere 

medlemsstaternes industripolitik; 

Or. en 
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Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 130 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

130. understreger, at 

emissionshandelssystemet (ETS) spiller en 

afgørende rolle som et 

omkostningseffektivt markedsbaseret 

instrument til dekarbonisering af Europas 

energisystem og for opnåelse af EU's 

emissionsreduktionsmål for 2030 og tiden 

efter; understreger, at der ud over 

markedsstabilitetsreserven bør 

gennemføres en strukturel reform af ETS 

for perioden efter 2020, der tager hensyn 

til CO2-reduktionsmålet for 2030 og bør 

indeholde håndgribelige og mere 

harmoniserede foranstaltninger 

vedrørende CO2-lækage på EU-plan, så 

længe der ikke gøres en lignende indsats i 

andre store økonomier; 

130. opfordrer Kommissionen til at 

undersøge back-up-omkostningerne ved 

de ekstra kraftværker for at sikre et 

pålideligt energioutput, når der benyttes 

vejrafhængige leverandører af vedvarende 

energi, især til at undersøge, hvad back-

up-omkostningerne ved vindmøller og 

solfangere er på tidspunkter, hvor der er 

for meget eller for lidt vind, hvor vejret er 

overskyet, eller om natten; 

Or. en 
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2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 134 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

134. anerkender, at energimixet primært 

henhører under medlemsstaternes 

kompetence, men anerkender de 

samfundsmæssige betænkeligheder ved 

hydraulisk frakturering og de følger, denne 

teknologi måtte indebære for klimaet, 

miljøet og folkesundheden og for 

opnåelsen af EU’s langsigtede 

dekarboniseringsmål; anerkender 

endvidere, at det begrænsede potentiale 

ved ukonventionelle brændstoffer, der kan 

bidrage til at dække EU’s fremtidige 

energibehov, kombineret med høje 

investerings- og driftsomkostninger og de 

nuværende lave globale oliepriser betyder, 

at det er tvivlsomt, om hydraulisk 

frakturering kan være en bæredygtig 

teknologi i Den Europæiske Union; mener, 

at der skal tages ordentligt hånd om 

offentlighedens bekymringer, og at alle 

aktiviteter med hydraulisk frakturering bør 

opfylde de højeste klima-, miljø- og 

sundhedsmæssige standarder; opfordrer de 

medlemsstater, der har til hensigt at 

beskæftige sig med hydraulisk frakturering 

til at respektere Kommissionens henstilling 

fra 2014 om minimumsprincipper for 

efterforskning og produktion af kulbrinter 

(såsom skifergas) ved hjælp af hydraulisk 

højvolumenfrakturering (fracking); 

134. anerkender, at energimixet 

udelukkende henhører under 

medlemsstaternes kompetence, men 

anerkender de samfundsmæssige 

betænkeligheder ved hydraulisk 

frakturering og de følger, denne teknologi 

måtte indebære for miljøet og 

folkesundheden; anerkender endvidere, at 

det begrænsede potentiale ved 

ukonventionelle brændstoffer, der kan 

bidrage til at dække EU’s fremtidige 

energibehov, kombineret med høje 

investerings- og driftsomkostninger og de 

nuværende lave globale oliepriser betyder, 

at det er tvivlsomt, om hydraulisk 

frakturering kan være en bæredygtig 

teknologi i Den Europæiske Union på lang 

sigt; mener, at der skal tages ordentligt 

hånd om offentlighedens bekymringer, og 

at alle aktiviteter med hydraulisk 

frakturering bør opfylde de miljø- og 

sundhedsmæssige standarder; opfordrer de 

medlemsstater, der har til hensigt at 

beskæftige sig med hydraulisk frakturering 

til at respektere Kommissionens henstilling 

fra 2014 om minimumsprincipper for 

efterforskning og produktion af kulbrinter 

(såsom skifergas); ved hjælp af hydraulisk 

højvolumenfrakturering (fracking); 



 

AM\1081270DA.doc  PE573.403v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Or. en 



 

AM\1081270DA.doc  PE573.403v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

9.12.2015 A8-0341/44 

Ændringsforslag  44 

Gianluca Buonanno 

for ENF-Gruppen 
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2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 143 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

143. mener, at der, selv om det er op til 

medlemsstaterne at fastlægge deres 

energimix, og hver enkelt medlemsstat 

suverænt træffer beslutning om, hvordan 

den vil dekarbonisere sin økonomi, er 

behov for koordinering på EU-plan af 

politikker og teknologisk udvikling for at 

nå EU's og medlemsstaternes klima- og 

energimål; erkender, at politikker på EU-

plan er mest effektive på nogle områder, 

og at tæt samarbejde og koordinering 

mellem medlemsstaterne er afgørende på 

andre områder; erkender, at der er behov 

for en stærk og pålidelig 

forvaltningsproces for at sikre en sådan 

koordinering; 

143. gentager, at det er op til 

medlemsstaterne at fastlægge deres 

energimix, og hver enkelt medlemsstat 

suverænt træffer beslutning om, hvordan 

den vil dekarbonisere sin økonomi, og at 

enhver EU-forvaltningsmekanisme på 

dette område derfor er i modstrid med 

artikel 194 i TEUF; erkender, at tæt 

samarbejde og koordinering mellem 

medlemsstaterne, som eventuelt fremmes 

af Kommissionen, er ønskeligt; 

Or. en 

 

 


