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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/312 

Ändringsförslag  312 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Senast den 1 januari 2019 och 

därefter vart tionde år ska varje 

medlemsstat meddela kommissionen en 

integrerad nationell energi- och klimatplan. 

Planerna ska innehålla de uppgifter som 

anges i punkt 2 och bilaga I. Den första 

planen ska omfatta perioden 2021–2030. 

Följande planer ska omfatta de tio åren 

omedelbart efter utgången av den period 

som omfattas av den föregående planen. 

1. Inom sex månader efter den ... 

[dagen för denna förordnings 

ikraftträdande] och senast den 1 juni 2019 

för den första planen och senast den 

1 januari 2024, och därefter vart tionde år, 

för efterföljande planer ska varje 

medlemsstat tillställa kommissionen en 

integrerad nationell energi- och klimatplan 

som omfattar en tioårsperiod. Planerna 

ska innehålla de uppgifter som anges i 

punkt 2 och bilaga I. Den första planen ska 

omfatta perioden 2021–2030. 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget innehåller en ändring av punkt 1, men i övrigt stöds alla andra ändringar av 

kommissionens förslag som ITRE/ENVI antagit i ändringsförslag 59. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/313 

Ändringsförslag  313 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 – inledningen  

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska senast den 

1 januari 2020 och därefter vart tionde år 

sammanställa och till kommissionen 
rapportera sina långsiktiga strategier för 

låga utsläpp med ett perspektiv på 50 år, i 

syfte att bidra till att 

1. Medlemsstaterna och 

kommissionen, på unionens vägnar, ska 

senast den 1 januari 2020 och därefter vart 

tionde år anta sina långsiktiga klimat- och 

energistrategier med ett perspektiv på 

30 år, i syfte att bidra till att 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/314 

Ändringsförslag  314 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) uppfylla unionens och 

medlemsstaternas åtaganden enligt 

UNFCCC och Parisavtalet om att minska 

de antropogena utsläppen av växthusgaser 

och öka upptaget i sänkor, 

(a) uppfylla unionens och 

medlemsstaternas åtaganden enligt 

UNFCCC och Parisavtalet om att minska 

de antropogena utsläppen av växthusgaser 

och öka upptaget i sänkor i tioårsetapper, 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget motsvarar det av ITRE och ENVI antagna ändringsförslag 123. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/315 

Ändringsförslag  315 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) uppnå långsiktiga minskningar av 

utsläppen av växthusgaser och 

förbättringar av upptag i sänkor inom alla 

sektorer i linje med unionens mål, i 

samband med nödvändiga minskningar 

enligt IPCC för industriländerna som 

grupp, för att på ett kostnadseffektivt sätt 

minska utsläppen med 80–95 % fram till 

2050 jämfört med 1990 års nivåer. 

(c) uppnå långsiktiga minskningar av 

utsläppen av växthusgaser och 

förbättringar av upptag i sänkor inom alla 

sektorer i linje med unionens mål, i 

samband med nödvändiga minskningar 

enligt IPCC för att på ett kostnadseffektivt 

sätt minska unionens utsläpp av 

växthusgaser samt bibehålla och 

förbättra, i förekommande fall, upptaget i 

sänkor i syfte att nå temperaturmålen 

enligt Parisavtalet. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/316 

Ändringsförslag  316 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) få till stånd ett koldioxidneutralt 

energisystem inom unionen. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/317 

Ändringsförslag  317 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 2 – inledningen  

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De långsiktiga strategierna för 

låga utsläpp ska omfatta 

2. De långsiktiga klimat- och 

energistrategierna ska omfatta 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/318 

Ändringsförslag  318 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) de totala minskningarna av 

växthusgasutsläppen och förbättringar av 

upptag i sänkor, 

(a) de totala minskningarna av 

växthusgasutsläppen och förbättringar av 

upptag i sänkor i linje med Parisavtalet, 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/319 

Ändringsförslag  319 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) utsläppsminskningar och 

förbättringar av upptag i enskilda sektorer, 

inbegripet elproduktion, industri, 

transporter, byggnadssektorn 

(bostadssektorn och tjänstesektorn), 

jordbruk och markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk 

(LULUCF), 

(b) minskningar av växthusgasutsläpp 

och förbättringar av upptag i enskilda 

sektorer, bland annat elproduktion, 

industri, transporter, uppvärmning och 

kylning och byggnadssektorn 

(bostadssektorn och tjänstesektorn), 

jordbruk och markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk 

(LULUCF), i syfte att minska 

koldioxidutsläppen, 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget motsvarar det av ITRE och ENVI antagna ändringsförslag 123. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/320 

Ändringsförslag  320 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) förväntade framsteg med 

övergången till en ekonomi med låga 

utsläpp av växthusgaser, inklusive 

växthusgasintensitet, 

bruttonationalproduktens 

koldioxidintensitet och strategier för 

relaterad forskning, utveckling och 

innovation, 

(c) förväntade framsteg med 

övergången till en ekonomi med låga 

utsläpp av växthusgaser, inklusive 

växthusgasintensitet, 

bruttonationalproduktens 

koldioxidintensitet och strategier för 

relaterad långsiktig 

investeringsverksamhet, forskning, 

utveckling och innovation, 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget motsvarar det av ITRE och ENVI antagna ändringsförslag 123. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/321 

Ändringsförslag  321 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) kopplingar till annan långsiktig 

planering på nationell nivå. 

(d) kopplingar till andra långsiktiga 

nationella mål, planering och andra 

strategier, åtgärder och investeringar, i 

förekommande fall. 

Or. en 

 


