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9.12.2015 A8-0341/45 

Ändringsförslag  45 

Roger Helmer, David Coburn 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl H 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. Hållbarheten i Europas energisystem 

äventyras av klimatförändringar, icke-

konkurrenskraftiga energipriser och ett 

extremt stort beroende av opålitliga 

leverantörer i tredjeländer. 

H. Hållbarheten i Europas energisystem 

äventyras av icke-konkurrenskraftiga 

energipriser och ett extremt stort beroende 

av opålitliga leverantörer i tredjeländer. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/46 

Ändringsförslag  46 

Roger Helmer, David Coburn 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl L 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

L. Framtidsvisionen för energiunionen 

måste vara att medlemsstaterna inser att 

de är beroende av varandra för att kunna 

ge sina medborgare en trygg och hållbar 

energiförsörjning till ett överkomligt pris, 

i en verklig anda av solidaritet och 

förtroende, där Europeiska unionen 

uppträder enat i globala frågor. Varje 

medlemsstat måste därför prioritera 

energieffektivitet och minskad 

energiefterfrågan för att kunna säkerställa 

energitryggheten i EU och dess 

medlemsstater överlag. 

L. Varje medlemsstat bör prioritera 

energieffektivitet och minskad 

energiefterfrågan för att kunna säkerställa 

energitryggheten i Europa. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/47 

Ändringsförslag  47 

Roger Helmer, David Coburn 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

aktivt arbeta för mer hållbara och 

konkurrenskraftiga priser och kostnader för 

importerad energi för EU:s medborgare 

och företag genom energidiversifiering 

(energikällor, leverantörer och 

försörjningsvägar). Parlamentet uppmanar 

därför kommissionen att främja 

byggandet av relevanta prioriterade 

korridorer för energiinfrastrukturer, 

såsom anges i bilaga I till förordningen 

om transeuropeiska energinät och del II i 

bilaga I till förordningen om Fonden för 

ett sammanlänkat Europa, med särskild 

inriktning på medlemsstater med ett stort 

beroende. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att prioritera den befintliga 

interna kapaciteten, bland annat EU:s 

egna energikällor. 

7. Europaparlamentet uppmuntrar 

medlemsstaterna att aktivt arbeta för mer 

konkurrenskraftiga priser och kostnader för 

importerad energi för alla medborgare och 

företag genom energidiversifiering 

(energikällor, leverantörer och 

försörjningsvägar). 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/48 

Ändringsförslag  48 

Roger Helmer, David Coburn 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet betonar att en 

förbättring av energieffektiviteten inom 

EU skulle minska risken för beroende, 

vilket i sin tur skulle stärka 

EU:s förhandlingsposition i energifrågor. 

20. Europaparlamentet betonar att en 

förbättring av energieffektiviteten i Europa 

skulle minska risken för beroende, vilket i 

sin tur skulle stärka medlemsstaternas 

förhandlingspositioner i energifrågor. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/49 

Ändringsförslag  49 

Roger Helmer, David Coburn 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ta fram konkreta 

åtgärder för att minska beroendet av 

importerad energi, att övervaka hur pass 

diversifierad importen är och att 

offentliggöra regelbundna 

framstegsrapporter om detta. 

25. Europaparlamentet uppmuntrar 

medlemsstaterna att ta fram konkreta 

åtgärder för att minska beroendet av 

importerad energi, att övervaka hur pass 

diversifierad importen är och att 

offentliggöra regelbundna 

framstegsrapporter om detta. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/50 

Ändringsförslag  50 

Roger Helmer, David Coburn 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 74 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

74. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att uppmuntra och stödja 

regionala samarbetsprojekt mellan 

systemansvariga för distributionssystemet 

för el och gas, vilket är utslagsgivande för 

trygg, konkurrenskraftig och hållbar 

energi, genom att möjliggöra stöd till lokal 

produktion av (framför allt förnybar) 

energi, och till hantering av tekniska 

förändringar (såsom intelligenta energinät 

och smarta mätare) och av nya metoder 

för produktion och konsumtion (t.ex. 

elfordon). 

74. Europaparlamentet uppmuntrar 

medlemsstaterna att uppmuntra och stödja 

regionala samarbetsprojekt mellan 

systemansvariga för distributionssystemet 

för el och gas, vilket är utslagsgivande för 

trygg, konkurrenskraftig och hållbar 

energi, genom att möjliggöra stöd till lokal 

energiproduktion och till hantering av 

tekniska förändringar. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/51 

Ändringsförslag  51 

Roger Helmer, David Coburn 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 80 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

80. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

underlätta vidareutvecklingen och 

utbyggnaden av lokala och regionala källor 

till förnybar energi och lokala och 

regionala distributionsnät och 

fjärrvärmenät, med hjälp av en politik som 

åtgärdar befintliga hinder och bidrar till 

att få till stånd en marknadsomvandling. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

föreslå riktlinjer för egen förbrukning av 

energi för att främja användningen av 

den och skydda konsumenternas 

rättigheter. 

80. Europaparlamentet uppmuntrar 

medlemsstaterna att underlätta 

vidareutvecklingen och utbyggnaden av 

inhemska lokala och regionala 

energikällor och lokala och regionala 

distributionsnät och fjärrvärmenät. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/52 

Ändringsförslag  52 

Roger Helmer, David Coburn 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 96 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

96. Europaparlamentet anser att industrin 

behöver få tydliga signaler från de 

politiskt ansvariga så att nödvändiga 

investeringar görs för att uppnå EU:s 

energimål. Parlamentet betonar därför att 

det behövs ambitiösa mål och ett regelverk 

som främjar innovation utan att skapa 

onödiga administrativa bördor för att på 

bästa sätt främja energieffektivitet på 

nationell nivå. 

utgår 

Or. en 
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    53 

Ändringsförslag  53 

Roger Helmer, David Coburn 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 108 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

108. Europaparlamentet anser att 

utveckling av förnybara energikällor är 

en förutsättning för energiunionen, med 

hänsyn till energikostnaderna. 

Parlamentet understryker den viktiga roll 

som förnybara energikällor spelar i EU 

för att uppnå energitrygghet och politiskt 

och ekonomiskt oberoende genom att 

minska behovet av importerad energi. 

Förnybara energikällor spelar också en 

viktig roll för att förbättra luftkvaliteten 

och skapa sysselsättning och tillväxt. 

Parlamentet anser att förnybara 

energikällor producerar trygg, hållbar 

och konkurrenskraftig energi till 

överkomliga priser och spelar en viktig 

roll för strävan efter att Europa ska bli 

ledande inom grön ekonomi och 

utveckling av nya industrier och tekniker. 

Parlamentet understryker här att den 

nuvarande utformningen av marknaden 

bör bli mer dynamisk och flexibel så att 

intermittenta energikällor integreras på 

marknaden. Parlamentet framhåller att 

produktionskostnaderna för förnybar 

energi har minskat kraftigt under senare 

år. Parlamentet betonar vikten av att det 

utvecklas en gränsöverskridande 

infrastruktur och bedrivs utökad 

forskning och innovation inom området 

smartare energinät och nya 

108. Europaparlamentet understryker att 

EU, trots den enorma osäkerheten kring 

IPPC:s klimatförändringsteori, har slösat 

bort stora summor pengar på dyra och 

ojämna förnybara källor, tvingat upp 

energipriserna och undergrävt EU:s 

industriella konkurrenskraft. 



 

AM\1081294SV.doc  PE573.403v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

energilagringslösningar samt flexibla 

produktionstekniker för integrering av 

förnybar energi. 

Or. en 
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9.12.2015  /54 

Ändringsförslag  54 

Roger Helmer, David Coburn 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande   

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI)  

Förslag till resolution 

Punkt 143 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

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 det 

är upp till medlemsstaterna själva att 

fastställa sin energimix och att suveränt 

besluta om huruvida de ska fasa ut de 

fossila bränslena i sin ekonomi. 

Or. en 

 

 


