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Ändringsförslag  31 

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 71 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

71. Europaparlamentet välkomnar att 

kommissionen fäster vikt vid ett stärkt 

regionalt samarbete och uppmanar 

kommissionen att undersöka och kartlägga 

den optimala samarbetsskalan på området 

för el- och gasnät (och dessa marknader) i 

EU. I vissa fall är medlemsstaterna själva 

bäst lämpade att bestämma vad som 

behöver göras på deras territorium, och i 

andra fall ger ett EU-styrt samarbete ett 

tydligt mervärde. Parlamentet påpekar 

dock att man i vissa fall har funnit att 

grupper av medlemsstater med hjälp av 

långtgående regionalt samarbete om 

gemensamma utmaningar har nått resultat 

snabbare, t.ex. inom ramen för 

Pentalateralt energiforum. Parlamentet 

håller med kommissionen om att de 

befintliga regionala arrangemangen kan 

tjäna som en modell för EU som helhet. 

71. Europaparlamentet välkomnar det 

stärkta regionala samarbetet och 

uppmanar kommissionen att undersöka och 

kartlägga den optimala samarbetsskalan på 

området för el- och gasnät (och dessa 

marknader) i EU. Medlemsstaterna är 

själva bäst lämpade att bestämma vad som 

behöver göras på deras territorium. 

Parlamentet påpekar att man i vissa fall har 

funnit att grupper av medlemsstater med 

hjälp av långtgående regionalt samarbete 

om gemensamma utmaningar har nått 

resultat snabbare, t.ex. inom ramen för 

Pentalateralt energiforum. Parlamentet 

håller med kommissionen om att de 

befintliga regionala arrangemangen kan 

tjäna som en modell för övriga 

medlemsstater. Parlamentet ser med oro 

på de fall när sådana landvinningar 

omintetgörs genom godtyckliga beslut 

från Acer. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/32 

Ändringsförslag  32 

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 76 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

76. Europaparlamentet uppmanar till 

utveckling av välintegrerade och 

konkurrensutsatta regionala marknader för 

el och gas för att vi ska få ett tillräckligt 

och flexibelt energisystem som täcker alla 

delar av unionen, och yrkar på att 

kommissionen ska vidta resoluta och 

insynsvänliga åtgärder mot all 

protektionism, allt konkurrensmotverkande 

beteende och alla hinder för 

marknadstillträde och marknadsutträde. 

Parlamentet betonar vikten av att 

säkerställa stabila nationella regelverk, 

åtgärda administrativa hinder och 

effektivisera nationella administrativa 

förfaranden, även för att garantera 

likvärdiga villkor för medborgarbaserade 

projekt. 

76. Europaparlamentet uppmanar till 

utveckling av välintegrerade och 

konkurrensutsatta regionala marknader för 

el och gas för att vi ska få ett tillräckligt 

och flexibelt energisystem som täcker alla 

delar av unionen, och yrkar på att 

kommissionen ska vidta resoluta och 

insynsvänliga åtgärder mot allt 

konkurrensmotverkande beteende och alla 

hinder för marknadstillträde och 

marknadsutträde. Parlamentet betonar 

vikten av att säkerställa stabila nationella 

regelverk, åtgärda administrativa hinder 

och effektivisera nationella administrativa 

förfaranden, även för att garantera 

likvärdiga villkor för medborgarbaserade 

projekt. Parlamentet upprepar att 

elområdet mellan Österrike och Tyskland 

är ett exempel på bästa praxis för en 

sådan regional elmarknad. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/33 

Ändringsförslag  33 

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 77 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet påpekar att en väl 

avvägd inre marknad förutsätter 

investeringar inte bara i 

sammanlänkningar, utan även i bland annat 

nationella nät, fossilbränsleeldade 

kraftverk med teknik för 

koldioxidavskiljning samt ny kärnkraft (i 

de medlemsstater som så önskar), som en 

viktig källa till koldioxidsnål baslastel, 

lagringskapacitet (såsom terminaler för 

flytande naturgas), smarta nät och flexibel 

produktion, för att klara av en ökad 

produktion och distribution av förnybar 

energi. 

77. Europaparlamentet påpekar att en väl 

avvägd inre marknad förutsätter 

investeringar inte bara i 

sammanlänkningar, utan även i bland annat 

nationella nät, fossilbränsleeldade 

kraftverk med bästa tillgängliga teknik 

mot föroreningar samt ny kärnkraft (i de 

medlemsstater som så önskar), som en 

viktig källa till koldioxidsnål baslastel, 

lagringskapacitet (såsom terminaler för 

flytande naturgas), smarta nät och flexibel 

produktion, för att klara av en ökad 

produktion och distribution av förnybar 

energi. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/34 

Ändringsförslag  34 

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 87 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

87. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att, inom ramen för sin 

färdplan för utfasning av reglerade priser, 
behålla möjligheten till prisreglering och 

standardisering av taxestrukturer om de är 

avsedda att begränsa 

marknadssnedvridande monopolintäkter 

eller oförutsedda vinster i syfte att skydda 

utsatta konsumenter eller underlätta 

jämförelser med konkurrerande 

leverantörers taxor. 

87. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att behålla prisreglering 

och standardisering av taxestrukturer om 

de är avsedda att begränsa 

marknadssnedvridande monopolintäkter 

eller oförutsedda vinster i syfte att skydda 

utsatta konsumenter eller underlätta 

jämförelser med konkurrerande 

leverantörers taxor. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/35 

Ändringsförslag  35 

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 90a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  90a. Europaparlamentet uppmanar med 

kraft kommissionen att undersöka 

områden där energieffektivitetsarbetet och 

utsläppshandelssystemet eventuellt 

motverkar varandra. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.12.2015 A8-0341/36 

Ändringsförslag  36 

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 91 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

91. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

tillämpa principen om att 

”energieffektivitet kommer först”. 

Parlamentet framhåller att 

energieffektiviteten enligt Internationella 

energiorganet är det ”primära bränslet” 

och ger bäst avkastning på investeringen 

bland alla energikällor. Parlamentet 
betonar att energieffektivitetsvinster, 

särskilt minskning av energiförluster i 

byggnader, har en avgörande betydelse för 

att minska EU:s energiimport från 

tredjeländer, med tanke på att 61 % av den 

gas som importeras till EU används i 

byggnader, främst för uppvärmning. 

Parlamentet anser i detta sammanhang att 

energieffektivitets- och infrastrukturprojekt 

bör betraktas som centrala investeringar 

som är lika viktiga som investeringar i ny 

produktionskapacitet. 

91. Europaparlamentet betonar att 

energieffektivitetsvinster, särskilt 

minskning av energiförluster i byggnader, 

har en avgörande betydelse för att minska 

EU:s energiimport från tredjeländer, med 

tanke på att 61 % av den gas som 

importeras till EU används i byggnader, 

främst för uppvärmning. Parlamentet anser 

i detta sammanhang att energieffektivitets- 

och infrastrukturprojekt bör betraktas som 

centrala investeringar som är lika viktiga 

som investeringar i ny 

produktionskapacitet. Parlamentet anser 

att principen om att ”energieffektivitet 

kommer först” direkt strider mot de 

åtgärder som föreskrivs i 

utsläppshandelssystemet. Parlamentet 

uppmanar därför med kraft till en 

lägesinventering och en 

konsekvensbedömning av hur dessa bägge 

principer påverkar varandra. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/37 

Ändringsförslag  37 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Rubrik 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

På väg mot en hållbar ekonomi Att återställa en ekonomi präglad av 

tillväxt 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/38 

Ändringsförslag  38 

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 111 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

111. Europaparlamentet betonar att 

miljöskadliga subventioner omedelbart 

måste identifieras och fasas ut, eftersom 

dessa subventioner är ett slöseri med 

offentliga medel som först används för 

stöd till förorenande verksamhet och 

sedan för uppstädning efteråt. 

111. Europaparlamentet betonar att alla 

subventioner omedelbart måste identifieras 

och fasas ut, eftersom dessa subventioner 

är ett slöseri med offentliga medel och 

leder till högre priser för konsumenter, 

hushåll och näringsliv och till minskad 

energitrygghet. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.12.2015 A8-0341/39 

Ändringsförslag  39 

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 112 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

112. Europaparlamentet betonar att 

övergången till en konkurrenskraftig och 

hållbar koldioxidsnål ekonomi öppnar 

stora möjligheter till nya arbetstillfällen, 

innovation, tillväxt och lägre 

energikostnader för företag och hushåll. 

Parlamentet inser emellertid att detta kan 

förverkligas endast genom ett nära 

samarbete mellan kommissionen, 

medlemsstaterna, lokala och regionala 

myndigheter, medborgarna och industrin, 

vilket ger de mest effektiva incitamenten 

och rättsliga ramarna. Parlamentet 
påpekar att en korrekt hanterad utfasning 

av fossila bränslen inte bör leda till ökade 

energikostnader, energifattigdom, 

avindustrialisering av den europeiska 

ekonomin eller ökad arbetslöshet. 

Parlamentet håller därför fast vid att 

arbetsmarknadens parter aktivt bör 

involveras i arbetet med att åtgärda de 

sociala konsekvenserna av övergången till 

en hållbar energiunion. Parlamentet 

betonar att EU behöver en politik som är 

både EU-övergripande, marknadsbaserad 

och teknikneutral och som tar hänsyn till 

all tillämplig lagstiftning och EU:s aktuella 

mål och bidrar till att målen uppnås till 

lägsta möjliga kostnad för samhället. 

112. Europaparlamentet påpekar att 

utfasningen av fossila bränslen lett till 

ökade energikostnader, energifattigdom, 

avindustrialisering av EU:s ekonomi och 

ökad arbetslöshet, utan att i gengäld ha 

blivit till någon som helst konkret nytta 

för miljön. Parlamentet betonar att EU, för 

att återställa en ekonomi präglad av 

tillväxt, behöver bland annat en politik 

som är marknadsbaserad och teknikneutral 

och som medför lägsta möjliga kostnad för 

samhället. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/40 

Ändringsförslag  40 

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 115 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

115. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att se till att 
medlemsstaterna inför krav på en lägsta 

produktion av förnybar energi för nya och 

renoverade byggnader och att projekt för 

förnybar energi får stöd genom snabba 

administrativa förfaranden och 

nätanslutningsförfaranden, framför allt 

genom tillämpning av artikel 13.4 och 

13.1 f i direktiv 2009/28/EG och artikel 7.3 

i direktiv 2009/72/EG. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att vid översynen 

av befintlig relevant lagstiftning öka antalet 

byggnader med förnybara energisystem, 

kräva gemensamma kontaktpunkter för 

administrativa förfaranden i fråga om 

småskaliga förnybara energiprojekt och 

enkla anmälningsförfaranden för 

anläggningar som drivs med förnybar 

energi och där hela produktionen går till 

egen förbrukning, samt skapa en ram för 

innovativa ordningar för nätanslutning och 

för handel med nättjänster på 

distributionsnätsnivå. 

115. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att införa krav på en 

lägsta produktion av förnybar energi för 

nya och renoverade byggnader och att 

projekt för förnybar energi får stöd genom 

snabba administrativa förfaranden och 

nätanslutningsförfaranden, framför allt 

genom tillämpning av artikel 13.4 och 

13.1 f i direktiv 2009/28/EG och artikel 7.3 

i direktiv 2009/72/EG. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att vid översynen 

av befintlig relevant lagstiftning öka antalet 

byggnader med förnybara energisystem, 

kräva gemensamma kontaktpunkter för 

administrativa förfaranden i fråga om 

småskaliga förnybara energiprojekt och 

enkla anmälningsförfaranden för 

anläggningar som drivs med förnybar 

energi och där hela produktionen går till 

egen förbrukning, samt skapa en ram för 

innovativa ordningar för nätanslutning och 

för handel med nättjänster på 

distributionsnätsnivå. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/41 

Ändringsförslag  41 

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 127 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

127. Europaparlamentet påpekar att 

åtgärderna för att uppnå klimat- och 

energimålen för 2030 måste ingå i 

medlemsstaternas industripolitik, och att 

hänsyn då måste tas till behovet av 
återindustrialisering. Parlamentet anser att 

EU:s regelverk och EU:s klimat- och 

energipolitiska mål bör vara konsekventa 

och leda till en mer flexibel och 

marknadsinriktad strategi för att säkra en 

motståndskraftig energiunion. De bör 

också omfatta de klimatpolitiska målen 

för 2030 och målen om 

återindustrialisering för att komplettera 

medlemsstaternas industripolitik. 

127. Europaparlamentet påpekar att 

åtgärderna för att uppnå klimat- och 

energimålen för 2030 är oförenliga med 

medlemsstaternas industripolitik, eftersom 

det behövs en återindustrialisering. 

Parlamentet anser att EU:s regelverk bör 

vara konsekvent och leda till en mer 

flexibel strategi för att säkra målen om 

återindustrialisering för att komplettera 

medlemsstaternas industripolitik. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/42 

Ändringsförslag  42 

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 130 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

130. Europaparlamentet understryker att 

EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt 

och kostnadseffektivt marknadsbaserat 

redskap för utfasningen av fossila 

bränslen inom Europas energisystem och 

uppnåendet av EU:s 

utsläppsminskningsmål för 2030 och 

därefter. Parlamentet betonar att det vid 

sidan om reserven för marknadsstabilitet 

behövs en strukturreform av 

utsläppshandelssystemet för perioden 

efter 2020, där det tas hänsyn till målet 

för minskning av koldioxidutsläpp för 

2030 och, så länge som det inte vidtas 

några jämförbara åtgärder i andra större 

ekonomier, ingår konkreta och mer 

harmoniserade åtgärder mot 

koldioxidläckage. 

130. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka kostnaderna 

för de ytterligare reservkraftverk som 

behövs för en tryggad försörjning vid 

väderberoende produktion av förnybar el, 

och framför allt se efter vad det kostar att 

ha reservkraftverk till vindkraftverk och 

solfångare för insats när det blåser för 

hårt eller för svagt, när det är mulet eller 

på natten. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/43 

Ändringsförslag  43 

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 134 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

134. Europaparlamentet inser att 

energimixen i första hand hör till 

medlemsstaternas behörighet, men delar 

allmänhetens oro över hydraulisk 

spräckning och de konsekvenser som 

denna teknik kan få för klimatet, miljön, 

folkhälsan och uppnåendet av EU:s 

långsiktiga mål om utfasning av fossila 

bränslen. Parlamentet inser dessutom att 

möjligheterna att med hjälp av 

okonventionella bränslen bidra till att 

tillgodose EU:s framtida energibehov är 

begränsade. I kombination med de höga 

investerings- och driftskostnaderna och 

dagens låga världsmarknadspriser på olja 

är det tveksamt om hydraulisk spräckning 

kan vara en gångbar teknik i EU. 

Parlamentet anser att allmänhetens oro 

måste hanteras korrekt och att all 

hydraulisk spräckning bör uppfylla de 

strängaste klimat-, miljö- och 

folkhälsokraven. Parlamentet uppmanar de 

medlemsstater som tänker genomföra 

hydraulisk spräckning att följa 

kommissionens rekommendation från 2014 

om minimiprinciper för undersökning och 

utvinning av kolväten (såsom skiffergas) 

genom hydraulisk högvolymsspräckning. 

134. Europaparlamentet inser att 

energimixen endast hör till 

medlemsstaternas behörighet, men delar 

allmänhetens oro över hydraulisk 

spräckning och de konsekvenser som 

denna teknik kan få för miljön och 

folkhälsan. Parlamentet inser dessutom att 

möjligheterna att med hjälp av 

okonventionella bränslen bidra till att 

tillgodose EU:s framtida energibehov är 

begränsade. I kombination med de höga 

investerings- och driftskostnaderna och 

dagens låga världsmarknadspriser på olja 

är det tveksamt om hydraulisk spräckning 

kan vara en gångbar teknik i EU på lång 

sikt. Parlamentet anser att allmänhetens oro 

måste hanteras korrekt och att all 

hydraulisk spräckning bör uppfylla miljö- 

och folkhälsokraven. Parlamentet 

uppmanar de medlemsstater som tänker 

genomföra hydraulisk spräckning att följa 

kommissionens rekommendation från 2014 

om minimiprinciper för undersökning och 

utvinning av kolväten (såsom skiffergas) 

genom hydraulisk högvolymsspräckning. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/44 

Ändringsförslag  44 

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 143 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

143. Europaparlamentet anser att 

medlemsstaterna visserligen själva får 

fastställa sin energimix, liksom suveränt 

besluta om hur de vill gå till väga för att 

fasa ut de fossila bränslena i sin ekonomi, 

men att politiken och den tekniska 

utvecklingen ändå måste samordnas på 

EU-nivå för att Europas och 

medlemsstaternas klimat- och energimål 

ska kunna omsättas i praktiken. 

Parlamentet inser att det på vissa 

områden är mest effektivt med strategier 

på EU-nivå, medan det på andra områden 

är absolut nödvändigt med nära samarbete 

och samordning mellan medlemsstaterna. 

Parlamentet inser att det krävs en stark 

och tillförlitlig styrningsprocess för att 

säkerställa en sådan samordning. 

143. Europaparlamentet upprepar att 

medlemsstaterna själva får fastställa sin 

energimix, liksom suveränt besluta om hur 

de vill gå till väga för att fasa ut de fossila 

bränslena i sin ekonomi, varför alla 

mekanismer för EU-styrning i sådana 

frågor strider mot artikel 194 i 

EUF-fördraget. Det är önskvärt med nära 

samarbete och samordning mellan 

medlemsstaterna, eventuellt med 

kommissionen som underlättande faktor. 

Or. en 

 

 


