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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 

intelligente net, forvaltningssystemer på 

efterspørgselssiden og elektrisk 

lagerkapacitet for at kunne klare øget 

produktion og distribution fra vedvarende 

energikilder; minder samtidig om 

betydningen af at overveje teknologier 

med højspændt jævnstrøm som en metode 

til at imødegå de vedvarende energikilders 

manglende stabilitet;  

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 140 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

140. understreger, at atomenergi ikke bør 

støttes på nogen måde af EU's finansielle 

mekanismer eller af EU's finansielle 

institutioner; 

udgår 

Or. en 
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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; 

udgår 

Or. en 
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Betænkning A8-0341/2015 
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Forslag til beslutning 

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; 

udgår 

Or. en 

 

 


