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Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle 

langsigtede energistrategier i lyset af det 

langsigtede mål om at opnå en reduktion af 

drivhusgasserne på 80-95 % inden 2050; 

3. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle 

langsigtede energistrategier i lyset af det 

langsigtede mål om at opnå en reduktion af 

drivhusgasserne på 80-95 % inden 2050, 

som bør suppleres af en tilsvarende 

indsats fra verdens største forureneres 

side;  

Or. en 
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Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Energiunionen nødvendiggør, 

at EU taler med én stemme under 

forhandlinger med tredjelande; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge 

hensigtsmæssigheden og den mulige 

struktur af en frivillig fælles 

indkøbsmekanisme og dennes virkning på 

det indre gasmarkeds funktionsmåde, de 

berørte virksomheder og dens bidrag til at 

sikre gasforsyningssikkerheden; bemærker, 

at der, eftersom der er flere modeller for 

fælles indkøbsmekanismer, må gøres en 

yderligere indsats for at fastlægge den 

bedste markedsbaserede model, der kan 

finde anvendelse i EU's regioner og hos de 

berørte leverandører, og for de betingelser, 

hvorunder en frivillig fælles 

indkøbsmekanisme kan iværksættes; 

mener, at koordinering af positioner og 

fælles indkøb af gas bør starte på regionalt 

plan; henstiller i mellemtiden til, at 

Kommissionen og Energifællesskabets 

sekretariat støtter henholdsvis de 

medlemsstater og de kontraherende parter i 

energifællesskabet, der ønsker at forhandle 

energikontrakter på frivillig basis i 

overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler og 

sørger for beskyttelse af kommercielt 

15. mener, at Energiunionen nødvendiggør 

en mere koordineret tilgang over for 
tredjelande; opfordrer Kommissionen til at 

undersøge hensigtsmæssigheden og den 

mulige struktur af en frivillig fælles 

indkøbsmekanisme og dennes virkning på 

det indre gasmarkeds funktionsmåde, de 

berørte virksomheder og dens bidrag til at 

sikre gasforsyningssikkerheden; bemærker, 

at der, eftersom der er flere modeller for 

fælles indkøbsmekanismer, må gøres en 

yderligere indsats for at fastlægge den 

bedste markedsbaserede model, der kan 

finde anvendelse i EU's regioner og hos de 

berørte leverandører, og for de betingelser, 

hvorunder en frivillig fælles 

indkøbsmekanisme kan iværksættes; 

mener, at koordinering af positioner og 

fælles indkøb af gas bør starte på regionalt 

plan; henstiller i mellemtiden til, at 

Kommissionen og Energifællesskabets 

sekretariat støtter henholdsvis de 

medlemsstater og de kontraherende parter i 

energifællesskabet, der ønsker at forhandle 

energikontrakter på frivillig basis i 

overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler og 

sørger for beskyttelse af kommercielt 

følsomme oplysninger; understreger, at 
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følsomme oplysninger; understreger, at 

energikontrakter skal være baseret på 

markedspriser og konkurrence; 

energikontrakter skal være baseret på 

markedspriser og konkurrence;  

Or. en 
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Punkt 174 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

174. opfordrer Kommissionen til at 

forelægge en eksplicit kortlægning af de 

forskellige finansieringskilder og -

instrumenter, såsom InvestEU-

programmet, Connecting Europe (projekter 

af fælles interesse), F&U-fonde, struktur- 

og investeringsfonde, 

finansieringsinstrumenter for intelligente 

net (ERA-Net Plus), horisont 2020-

programmet (H2020), EIB, det europæiske 

genopretningsprogram for energiområdet 

(EEPR), Connecting Europe-faciliteten 

(CEF-E), NER300, Kul- og 

Stålforskningsfonden og Eurogia+, og til at 

præcisere reglerne for at komme i 

betragtning for hvert enkelt af disse 

programmer;  

174. opfordrer Kommissionen til at 

forelægge en eksplicit kortlægning af de 

forskellige finansieringskilder og -

instrumenter, såsom InvestEU-

programmet, Connecting Europe (projekter 

af fælles interesse), F&U-fonde, struktur- 

og investeringsfonde, 

finansieringsinstrumenter for intelligente 

net (ERA-Net Plus), horisont 2020-

programmet (H2020), EIB, det europæiske 

genopretningsprogram for energiområdet 

(EEPR), Connecting Europe-faciliteten 

(CEF-E), NER300, Kul- og 

Stålforskningsfonden og Eurogia+, og til at 

præcisere reglerne for at komme i 

betragtning for hvert enkelt af disse 

programmer, som ikke bør diskriminere 

imod de teknologier, der bidrager til at nå 

EU's klima- og energimål for 2030;  

Or. en 

 

 


