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Punkt 22 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  22a. understreger, at lave engrospriser på 

energi i det meste af Europa afspejler en 

situation med overkapacitet; bemærker, at 

disse priser derfor aktuelt ikke tilskynder 

til investeringer i ny kapacitet eller i 

energieffektivitet og efterspørgselsstyring; 

Or. en 
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Punkt 49 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

49. støtter en fortsat stigende andel af 

vedvarende energi i EU; understreger 

betydningen af stabile og 

omkostningseffektive støtteordninger for 

langsigtede investeringer i vedvarende 

energi, der kan omstilles og tilpasses på 

kort sigt og er skræddersyet til nationale 

behov og omstændigheder samt giver 

mulighed for gradvis udfasning af støtte 

til modne vedvarende teknologier; 

konstaterer med tilfredshed, at en række 

vedvarende energiteknologier hurtigt er 

ved at blive konkurrencedygtige i forhold 

til konventionelle produktionsformer; 

bemærker, at man bør drage omsorg for at 

sikre, at støtteordninger udformes godt, og 

at eventuelle indvirkninger på 

energiintensive sektorer med risiko for 

kulstoflækage begrænses til et minimum; 

49. støtter en fortsat stigende andel af 

vedvarende energi i EU; understreger 

betydningen af stabile og 

omkostningseffektive støtteordninger for 

langsigtede investeringer i vedvarende 

energi, der kan omstilles og tilpasses på 

kort sigt og er skræddersyet til nationale 

behov og omstændigheder; understreger 

det forhold, at støtteordninger, når de er 

godt udformede, har været effektive 

redskaber til hurtig nedbringning af 

omkostninger ved en række vedvarende 

energiteknologier, som hurtigt er ved at 

blive konkurrencedygtige i forhold til 

konventionelle produktionsformer; mener, 

at det i lyset af de utallige markedssvigt, 

der observeres i dag, er nødvendigt at 

fastholde en stabil indtægtsstrøm for 

vedvarende energi, og at de er nødt til at 

være klar til at reagere på markedets 

signaler i dette nye energisystem; 
bemærker, at man bør drage omsorg for at 

sikre, at støtteordninger udformes godt, og 

at eventuelle indvirkninger på 

energiintensive sektorer med risiko for 

kulstoflækage begrænses til et minimum; 

Or. en 

 

 


