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Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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december 2015 om opfyldelse af 

elsammenkoblingsmålet på 10 % – 

Europas elnet gøres klar til 2020
1
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,  

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)XXXX. 
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Forslag til beslutning 

Punkt 58 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

58. understreger, at der er akut behov for 

en omhyggeligt udformet fremtidig model 

for elektricitetsmarkedet i EU, og at den 

skal sigte mod at fremme de nødvendige 

investeringer til at garantere forsyning på 

lang sigt og ud fra en 

netsikkerhedssynsvinkel mere 

markedsbaseret og optimeret integration af 

vedvarende energikilder, samtidig med at 

der fuldt ud tages højde for den ændrede 

natur af udbud af og efterspørgsel efter 

energi, herunder den øgede anvendelse af 

mikroproduktions- og 

efterspørgselsresponsteknologi og den 

stadig større andel af vedvarende 

energikilder; bemærker i denne henseende, 

at der er behov for fælles normer for 

intelligente net som et vigtigt element til at 

sikre en stabil forsyning og en fri strøm af 

energi på tværs af grænserne, og dermed 

bidrage til energisikkerheden; understreger 

endvidere den rolle, som udviklingen af 

mere intelligente energinet og nye 

energilagringsfaciliteter kan spille ved at 

øge niveauet af vedvarende energikilder på 

europæisk plan og sikre, at en sådan 

infrastruktur udvikles i samspil med 

regionale knudepunkter for vedvarende 

energikilder; 

58. understreger, at der er akut behov for 

en omhyggeligt udformet fremtidig model 

for elektricitetsmarkedet i EU, og at den 

skal sigte mod at fremme de nødvendige 

investeringer til at garantere forsyning på 

lang sigt og ud fra en optimal integration af 

vedvarende energikilder ud fra en 

netstabilitetssynsvinkel, samtidig med at 

der fuldt ud tages højde for den ændrede 

natur af udbud af og efterspørgsel efter 

energi, herunder den øgede anvendelse af 

mikroproduktions- og 

efterspørgselsresponsteknologi og den 

stadig større andel af vedvarende 

energikilder; bemærker i denne henseende, 

at der er behov for fælles normer for 

intelligente net som et vigtigt element til at 

sikre en stabil forsyning og en fri strøm af 

energi på tværs af grænserne, og dermed 

bidrage til energisikkerheden; understreger 

endvidere den rolle, som udviklingen af 

mere intelligente energinet og nye 

energilagringsfaciliteter kan spille ved at 

øge niveauet af vedvarende energikilder på 

europæisk plan og sikre, at en sådan 

infrastruktur udvikles i samspil med 

regionale knudepunkter for vedvarende 

energikilder; 

Or. en 
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2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 59 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  59a. glæder sig over sin beslutning af 15. 

december 2015 om opfyldelse af 

elsammenkoblingsmålet på 10 % - 

Europas elnet gøres klar til 2020; 

Or. en 
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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, regionale og lokale intelligente 

net, forvaltning på efterspørgselssiden, 

energilagringskapacitet og fleksibel el/el-

til-gas/el-til-varme-produktion, for at 

kunne klare øget produktion og distribution 

fra vedvarende energikilder; 

Or. en 
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2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 107 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  107a. minder om, at en begrænsning af 

stigningen i temperaturen i verden til 2 °C 

i gennemsnit ikke er nogen garanti for, at 

det er muligt at undgå betydelige 

uønskede klimapåvirkninger; 

understreger, at en udfasning af CO2-

emissionerne senest i 2050 eller kort tid 

efter for at holde verden på en 

omkostningseffektiv emissionsbane, som 

er kompatibel med "under 2 ° C"-målet; 

Or. en 
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På vej til en europæisk energiunion 

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. 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 resulterer 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, som tager 

hensyn til al relevant lovgivning og de 

relevante EU-mål og opfylder dem med de 

lavest mulige omkostninger for samfundet; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 139 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

139. påpeger, at atomenergi stod for 27 % 

af EU's elektricitetsmix og over halvdelen 

af al EU's lavemissionsenergi i 2014, at 

130 ud af 132 EU-atomkraftværker skal 

nedlægges inden 2050, hvilket efterlader 

et stort hul i lavemissions- og 

grundlastelektricitet i EU's 

elektricitetsmix; anerkender, at mens 

nogle medlemsstater har valgt at gå væk 

fra atomenergi, regner andre 

medlemsstater med at udvikle ny 

atomenergi for at opfylde deres nationale 

og EU's energi- og klimamål; opfordrer 

Kommissionen til at sørge for, at EU 

sikrer en retlig ramme, der giver de 

medlemsstater, som ønsker at gå videre 

med atomenergi, mulighed for at gøre det 

inden for EU's indre marked og 

konkurrencereglerne; 

139. påpeger, at vedvarende energi i 2013 

tegnede sig for 26 % af EU's samlede 

elproduktion; bemærker, at den samlede 

elproduktion mellem 1990 og 2012 steg 

med 177 %; 

Or. en 



 

AM\1081288DA.doc  PE573.403v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

9.12.2015 A8-0341/74 

Ændringsforslag  74 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 
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På vej til en europæisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 141 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

141. bemærker, at atomenergi er et af de 

vigtigste bidrag til det europæiske 

energisystem, som sikrer lavere CO2-

emissioner, samtidig med at 

afhængigheden af import nedbringes, idet 

den sikrer en stabil elproduktion, der kan 

tjene det indre marked og fungere som et 

stabilt grundlag for et energisystem, hvor 

vedvarende energikilder kan indfases; 

141. bemærker, at atomenergi henhører 

under traktaten om oprettelse af Det 

Europæiske Atomenergifællesskab 

(Euratom-traktaten); erindrer om, at 

Parlamentets rolle i beslutningsprocessen 

under Euratomtraktaten er begrænset, 

eftersom det kun har høringsbeføjelser; 

Or. en 
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Punkt 142 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

142. opfordrer de medlemsstater, der 

udfaser atomenergi, til at sikre, at den 

erstattes med en form for 

energiproduktion, der forsyningsmæssigt 

kan bidrage i samme omfang og til at 

stabilisere det fælles produktions- og 

distributionssystem; 

142. minder om Kommissionens skriftlige 

erklæring fra 2003 og Kommissionens 

henstilling af 24. oktober 2006 

(2006/851/Euratom) om nedlæggelse af 

nukleare anlæg, hvori det anføres, at "en 

adskilt fond med en hensigtsmæssig 

kontrol af, at midlerne anvendes 

forsvarligt, bør være den foretrukne 

valgmulighed for alle nukleare anlæg", 

og opfordrer Kommissionen til at omsætte 

denne tilgang til en bindende retsakt; 

Or. en 

 

 


