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Ændringsforslag  249 

András Gyürk, Algirdas Saudargas 

 

Forslag til beslutning 

Underoverskrift 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Energiunionens dimensioner udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  250 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 
 

 

Forslag til beslutning 

Underoverskrift 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Energiunionens dimensioner Alle Energiunionens dimensioner 

Or. en 

 

Ændringsforslag  251 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas 

 

Forslag til beslutning 

Underoverskrift 1 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Energisikkerhed, solidaritet og tillid 

Or. en 

 

Ændringsforslag  252 

Gianluca Buonanno 

 



 

PE560.739v01-00 4/135 AM\1065517DA.doc 
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Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over Kommissionens 

meddelelse "En rammestrategi for en 

modstandsdygtig energiunion med en 

fremadskuende klimapolitik"; 

1. noterer sig Kommissionens meddelelse 

"En rammestrategi for en modstandsdygtig 

energiunion med en fremadskuende 

klimapolitik"; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  253 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over Kommissionens 

meddelelse "En rammestrategi for en 

modstandsdygtig energiunion med en 

fremadskuende klimapolitik"; 

1. noterer sig Kommissionens meddelelse 

"En rammestrategi for en modstandsdygtig 

energiunion", et rammeinstrument, som 

bør forkastes og i stedet præciseres i en 

specifik lovgivning i de kommende år i et 

samarbejde, der fuldt ud inddrager 

Europa-Parlamentet som medlovgiver; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  254 

Miguel Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over Kommissionens 

meddelelse "En rammestrategi for en 

modstandsdygtig energiunion med en 

fremadskuende klimapolitik"; 

1. er skeptisk over for Kommissionens 

meddelelse "En rammestrategi for en 

modstandsdygtig energiunion med en 

fremadskuende klimapolitik"; er skeptisk, 

idet man ikke prioriterer de store 

udfordringer, som EU står over for i 

forbindelse med, at en stor del af by- og 
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landbefolkningen er energifattig og har 

uopfyldte energibehov; er kritisk, idet 

man heller ikke tager højde for det 

presserende behov for en energiomstilling 

af den aktuelle model, der er afhængig og 

forurenende, til en model, som er baseret 

på anvendelse af vedvarende energikilder;  

 

Or. es 

 

Ændringsforslag  255 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over Kommissionens 

meddelelse "En rammestrategi for en 

modstandsdygtig energiunion med en 

fremadskuende klimapolitik"; 

1. fordømmer Kommissionens meddelelse 

"En rammestrategi for en modstandsdygtig 

energiunion med en fremadskuende 

klimapolitik"; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  256 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Philippe De Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over Kommissionens 

meddelelse "En rammestrategi for en 

modstandsdygtig energiunion med en 

fremadskuende klimapolitik"; 

1. glæder sig over Kommissionens 

meddelelse "En rammestrategi for en 

modstandsdygtig energiunion med en 

fremadskuende klimapolitik"; noterer sig 

Energiunionens fem søjler, som 

Kommissionen har beskrevet; påpeger, at 

de politikker, der følges i henhold til disse 

søjler, altid skal bidrage til sikring af 

energiforsyningssikkerhed, 

dekarbonisering og bæredygtighed for 
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økonomien på lang sigt samt fastsættelse 

af overkommelige og konkurrencedygtige 

energipriser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  257 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over Kommissionens 

meddelelse "En rammestrategi for en 

modstandsdygtig energiunion med en 

fremadskuende klimapolitik"; 

1. glæder sig over Kommissionens 

meddelelse "En rammestrategi for en 

modstandsdygtig energiunion med en 

fremadskuende klimapolitik"; bemærker, 

at lige energisikkerhed, 

konkurrencedygtighed og bæredygtighed i 

et fuldt integreret energimarked udgør de 

vigtigste søjler i dannelsen af en 

energiunion, der kan realiseres ved at 

moderere og reducere 

energiefterspørgslen, udvikle og integrere 

bæredygtige energikilder, sammenlægge 

ressourcer, forbinde net, udvikle 

intelligente energinet, sikre fælles 

regulering af energimarkedet og fastsætte 

fælles forhandlingspositioner over for 

tredjelande gennem styrkede 

foranstaltninger på EU-plan samt mere 

sammenhængende og bedre koordinerede 

nationale politikker og tiltag; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  258 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Patrizia Toia, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miroslav Poche, Paul Tang, Kathleen 

Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri, Clare Moody 
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Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. understreger, at Energiunionen bør 

følge en omfattende strategi med fokus på 

dimensioner såsom gennemførelse af et 

fuldt integreret energimarked, 

forsyningssikkerhed, begrænsning af 

energiefterspørgslen, dekarbonisering af 

energimixet, der grundlæggende er 

baseret på vedvarende energikilder, samt 

forskning og innovation med det formål at 

opnå en førerposition inden for 

vedvarende teknologier; understreger, at 

europæiske borgere bør udgøre selve 

kernen i Energiunionen; opfordrer til 

bottom-up-strategier og anerkendelse af 

betydningen af et velfungerende, effektivt 

og pålideligt energisystem på lokalt plan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  259 

Claude Turmes 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. understreger, at Energiunionen ud 

over at garantere forsyningssikkerhed bør 

følge en omfattende strategi med fokus på 

centrale søjlers dimensioner såsom 

gennemførelse af et fuldt integreret 

energimarked, begrænsning af 

energiefterspørgslen, dekarbonisering af 

energimixet, der grundlæggende er 

baseret på vedvarende energikilder, og 

forskning og innovation med det formål at 

opnå en førerposition inden for 

energiteknologier; understreger, at de 

europæiske borgere bør udgøre selve 

kernen i Energiunionen og modtage sikre, 

bæredygtige og økonomisk 
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overkommelige energikilder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  260 

Olle Ludvigsson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. anerkender, at gennemførelsen af det 

indre marked, øget energieffektivitet og 

anvendelse af vedvarende energi er 

afgørende for at nedbringe EU's eksterne 

afhængighed af energi og styrke 

forsyningssikkerheden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  261 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. påpeger, at målet med en 

modstandsdygtig energiunion med en 

ambitiøs klimapolitik er at give EU's 

forbrugere - det være sig både de private 

forbrugere og virksomheder - sikker og 

konkurrencedygtig energi til 

overkommelige priser; henviser til, at det 

vil kræve en gennemgribende omlægning 

af Europas energisystem at nå dette mål1 

b;  

 __________________ 

 1 b COM(2015)0080 om en rammestrategi 

for en modstandsdygtig energiunion med 

en fremadskuende politik for 
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klimaforandringer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  262 

Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. understreger, at den eneste måde, 

hvorpå energisikkerhed opnås, samtidig 

med at energipriserne fastholdes på et 

overkommeligt niveau og vores klimamål 

nås, er gennem etablering af et 

bæredygtigt energilandskab baseret på et 

højt niveau af energieffektivitet, 

vedvarende energi og en intelligent 

infrastruktur; understreger desuden, at 

det er nødvendigt at træffe de rette 

foranstaltninger i dag for at tilvejebringe 

denne omstilling til gavn for de 

kommende generationer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  263 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 

Kathleen Van Brempt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1b. deler Kommissionens vurdering af 

behovet for at bevæge os væk fra en 

økonomi, der er baseret på fossile 

brændstoffer - en økonomi, der er baseret 

på en centraliseret udbudsbaseret tilgang, 

og som bygger på tidligere teknologier og 

forældede forretningsmodeller; mener, at 
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overgangen til en ny energimodel skal 

fremskyndes; opfordrer derfor til en 

revision af EU's 2030-mål for at styrke 

ambitionerne for målet for 

energieffektivitet på 40 % 

energieffektivitet og målet for vedvarende 

energikilder på 45 % og gennemføre dem 

i form af bindende nationale mål; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  264 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1b. gentager sit tilsagn om opfyldelse af 

2030-målene for klima og energi - 

nedbringelse af drivhusgasemissioner 

med 40 %, forøgelse af andelen af 

vedvarende energi i den europæiske 

energimix til 27 % og forøgelse af 

energieffektiviteten med 30 %; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  265 

Bernd Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1b. henviser til, at en energiunion inden 

for rammerne af et stærkt politisk 

engagement for så vidt angår en øget 

energieffektivitet og udvidelse af 

vedvarende energiformer må baseres på 

bindende og ambitiøse mål for disse 

områder for 2030; bemærker, at Europa-

Parlamentet udtrykkeligt har krævet 
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dette; kræver en revision af klima- og 

energipakken for 2030, der skal baseres 

på et bindende mål om energieffektivitet 

på 40 % og et bindende mål for 

vedvarende energi på 45 %; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  266 

Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1b. understreger, at energieffektivitet og 

vedvarende energi vil spille en vigtig rolle 

i opnåelse af det langsigtede EU-mål for 

omkostningseffektiv nedbringelse af 

emissioner med 80-95 % inden udgangen 

af 2015; påpeger, at EU for at nå dette 

mål fortsat skal være forpligtet til at opnå 

sit ubetingede mål for nedbringelse af 

emissioner på mindst 40 % inden 

udgangen af 2030; minder om, at 

energieffektivitet, vedvarende energi og 

intelligent infrastruktur er såkaldte no 

regrets-muligheder, da disse er de 

hurtigste og billigste metoder til at 

garantere vores energisikkerhed, samtidig 

med at de fastholder priserne på et 

overkommeligt niveau, bidrager til 

opnåelse af klimamålene og skaber 

millioner af arbejdspladser i EU; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  267 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Underoverskrift 1 a (ny) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Energisikkerhed, solidaritet og tillid 

Or. en 

 

Ændringsforslag  268 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette 

formål for øje Kommissionen til at 

fremme bygningen af de fornødne 

prioriterede energiinfrastrukturkorridorer 

som fastlagt i Bilag I til forordningen om 

de transeuropæiske energinet (TEN-E) og 

del II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

2. opfordrer Kommissionen til at støtte de 

medlemsstater, der ønsker det, i 

forbindelse med diversificering af 

forsyningen (energikilder, leverandører og 

leveringsruter); 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  269 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 
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Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

 understreger betydningen af at sikre et 

stabilt og forudsigeligt retsgrundlag med 

rimelig godtgørelse for aktiver og bane 

vejen for langtidsaftaler, der er 

nødvendige for at muliggøre nye 

investeringer i energiinfrastruktur; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  270 

Gianluca Buonanno 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

2. opfordrer medlemsstaterne til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  271 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette 

formål for øje Kommissionen til at 

fremme bygningen af de fornødne 

prioriterede energiinfrastrukturkorridorer 

som fastlagt i Bilag I til forordningen om 

de transeuropæiske energinet (TEN-E) og 

del II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for begrænsning af 

energiefterspørgsel og diversificering af 

forsyningen for at nå målet for en EU-

økonomi, der grundlæggende er drevet af 

vedvarende energi, inden udgangen af 

2050; opfordrer i denne sammenhæng 

medlemsstaterne til hurtigt, rettidigt og 

korrekt at gennemføre EU's energi-, 

miljø- og klimalovgivning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  272 

Miguel Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette 

formål for øje Kommissionen til at 

fremme bygningen af de fornødne 

prioriterede energiinfrastrukturkorridorer 

som fastlagt i Bilag I til forordningen om 

de transeuropæiske energinet (TEN-E) og 

del II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); 

Or. es 

 

Ændringsforslag  273 

Nikolay Barekov 
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Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor og specifikt den 

prioriterede anlæggelse af Nabucco-

gasrørledningen og sikring af 

gasleverancer fra Iran, Aserbajdsjan og 

Turkmenistan inden for Nabucco-

projektet, hvor rørledningen følger ruten 

fra Tyrkiet via Grækenland, Bulgarien, 

Rumænien og Ungarn til Østrig; 

Or. bg 

Ændringsforslag  274 

Bendt Bendtsen, Peter Liese 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor og et integreret net i 

Nordsøen; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  275 

Tonino Picula 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten og den 

europæiske energisikkerhedsstrategi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  276 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten; 
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sydlige gaskorridor; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  277 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor, herunder den 

europæiske del heraf, og den 

transadriatiske rørledning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  278 

Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 
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transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor, og afhjælpe 

sammenkobling af eksisterende gasrør 

med anlagte rørledninger, f.eks. 

Østersøringen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  279 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor, og afhjælpe 

sammenkobling af eksisterende gasrør 

med anlagte rørledninger, f.eks. 

Østersøringen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  280 

András Gyürk, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 2. opfordrer Kommissionen og 
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arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

medlemsstaterne til aktivt at arbejde for 

diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor, med særligt fokus på 

medlemsstater med høj afhængighed; 

opfordrer Kommissionen til at prioritere 

eksisterende interne kapaciteter, herunder 

oprindelige energiressourcer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  281 

Nadine Morano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; opfordrer 

Kommissionen til at prioritere udnyttelsen 

af Unionens egne produktions- og 

energiressourcer; 

Or. fr 
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Ændringsforslag  282 

Cora van Nieuwenhuizen, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer, Jan Huitema 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

2. opfordrer Kommissionen til aktivt at 

arbejde for mere bæredygtige og 

konkurrencedygtige energipriser for de 

europæiske borgere og virksomheder og 
diversificering af forsyningen 

(energikilder, leverandører og 

leveringsruter); opfordrer med dette formål 

for øje Kommissionen til at fremme 

bygningen af de fornødne prioriterede 

energiinfrastrukturkorridorer som fastlagt i 

Bilag I til forordningen om de 

transeuropæiske energinet (TEN-E) og del 

II af Bilag I til forordningen om 

Connecting Europe-faciliteten, såsom den 

sydlige gaskorridor; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  283 

Adina-Ioana Vălean 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. anerkender, at et reelt sammenkoblet 

fælles energimarked med mange 

indgangspunkter og tilbageløb kun kan 

realiseres med fuld sammenkobling af 

gasnet, med opbygning af LNG-net i Syd- 

og Østeuropa, med gennemførelse af 

nord/syd-gaskorridoren og den sydlige 

gaskorridor og med yderligere udvikling 

af indenlandsk produktion; opfordrer 

derfor til fremskyndet udvikling af 

samkøringslinjer og projekter rettet imod 

diversificering af forsyningskilder, der 
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allerede er kortlistet i 

energisikkerhedsstrategien; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  284 

Adina-Ioana Vălean 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. opfordrer til prioritering af udvikling 

af LNG-kapaciteter og indenlandsk 

produktion i Middelhavslandene og i det 

sydøstlige Europa samt sammenkobling af 

indlandsstater i Centraleuropa til disse 

nye kapaciteter for at diversificere 

forsyningskilder i disse regioner; 

bemærker, at dette vil muliggøre gas-mod-

gas-konkurrence og erstatte importen af 

naturgasmængder under olieindekserede 

kontrakter og dermed fremme 

medlemsstaternes forhandlingsposition; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  285 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. anerkender, at de projekter, der på 

nuværende tidspunkt er inkluderet i 

projekter af fælles interesse, ikke er 

tilstrækkelige til at nå det europæiske 

sammenkoblingsmål med sammenkobling 

af Den Iberiske Halvø og det europæiske 

fastland; opfordrer indtrængende den 

regionale gruppe om det transeuropæiske 

energinet og Kommissionen til at 
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identificere yderligere projekter til den 

kommende liste over projekter af fælles 

interesse 2015 for at øge kapaciteten 

mellem Spanien og Frankrig væsentligt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  286 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. understreger, at den transadriatiske 

rørledning (TAP) vil fremme EU's 

målsætning om diversificering af 

gasforsyningen til medlemsstaterne og 

energifællesskabslandene i Sydøsteuropa; 

erkender, at gennemførelsen af TAP vil 

udgøre et incitament til udviklingen af ny 

energiinfrastruktur, integration af 

energinet og gennemførelse af det indre 

energimarked; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  287 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. understreger, at infrastrukturprojekter 

såsom Nordsønettet bør udvikles med en 

koordineret, regional tilgang, der er 

baseret på mellemstatslige aftaler på 

grundlag af fælles regionale strategier; 

påpeger, at sådanne strategier bør 

indeholde klare projektmål, effektive 

retsgrundlag, der omfatter 

ejerskabsinteresser med hensyn til 
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transmission og generering, og nye 

markedsregler, som letter handel med 

variable elforsyninger på tværs af de 

sammenkoblede markeder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  288 

Olle Ludvigsson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at alle EU-

infrastrukturprojekter rettet mod 

diversificering af energikilder, 

leverandører og ruter fuldt ud skal være i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen 

og EU-energisikkerhedsprioriteterne; 

3. understreger, at alle EU-

infrastrukturprojekter rettet mod 

diversificering af energikilder, 

leverandører og ruter fuldt ud skal være i 

overensstemmelse med langsigtede 

klimamål og EU-lovgivningen og EU-

energisikkerhedsprioriteterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  289 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at alle EU-

infrastrukturprojekter rettet mod 

diversificering af energikilder, 

leverandører og ruter fuldt ud skal være i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen 

og EU-energisikkerhedsprioriteterne; 

3. understreger, at alle EU-

infrastrukturprojekter rettet mod 

diversificering af energikilder, 

leverandører og ruter fuldt ud skal være i 

overensstemmelse med EU's langsigtede 

dekarboniseringsforpligtelser og EU's 

miljølovgivning og anden relevant 

lovgivning; opfordrer Kommissionen til at 

betragte investeringer med henblik på at 

moderere energiefterspørgslen, navnlig i 

bygninger, som investeringer i 
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infrastruktur; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  290 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at alle EU-

infrastrukturprojekter rettet mod 

diversificering af energikilder, 

leverandører og ruter fuldt ud skal være i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen 

og EU-energisikkerhedsprioriteterne; 

3. understreger, at alle EU-

infrastrukturprojekter rettet mod 

diversificering af energikilder, 

leverandører og ruter fuldt ud skal være i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen 

og EU-energisikkerhedsprioriteterne og 

opfordrer Kommissionen til at betragte 

investeringer med henblik på at moderere 

energiefterspørgslen, f.eks. i 

bygningsmassen, som kvalificerede 

projekter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  291 

Vladimír Maňka 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at alle EU-

infrastrukturprojekter rettet mod 

diversificering af energikilder, 

leverandører og ruter fuldt ud skal være i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen 

og EU-energisikkerhedsprioriteterne; 

3. understreger, at alle EU-

infrastrukturprojekter rettet mod 

diversificering af energikilder, 

leverandører og ruter fuldt ud skal være i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen 

og EU-energisikkerhedsprioriteterne; 

opfordrer Kommissionen til at betragte 

investeringer med henblik på at moderere 

energiefterspørgslen, navnlig i bygninger, 

som investeringer i infrastruktur; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  292 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at alle EU-

infrastrukturprojekter rettet mod 

diversificering af energikilder, 

leverandører og ruter fuldt ud skal være i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen 

og EU-energisikkerhedsprioriteterne; 

3. understreger, at alle EU-

infrastrukturprojekter rettet mod 

diversificering af energiforsyning skal 

være i fuld overensstemmelse med EU's 

klima-, energi- og statsstøttelovgivning, 

EU-energisikkerhedsprioriteterne og 

målsætningerne i EU's energikøreplan 

for 2050; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  293 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at alle EU-

infrastrukturprojekter rettet mod 

diversificering af energikilder, 

leverandører og ruter fuldt ud skal være i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen 

og EU-energisikkerhedsprioriteterne; 

3. understreger, at alle EU-

infrastrukturprojekter rettet mod 

diversificering af energikilder, 

leverandører og ruter fuldt ud skal være i 

overensstemmelse med medlemsstaternes 

ønsker; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  294 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri 
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Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at alle EU-

infrastrukturprojekter rettet mod 

diversificering af energikilder, 

leverandører og ruter fuldt ud skal være i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen 

og EU-energisikkerhedsprioriteterne; 

3. understreger, at alle EU-

infrastrukturprojekter rettet mod 

diversificering af energikilder, 

leverandører og ruter fuldt ud skal være i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen 

og EU-energisikkerhedsprioriteterne og 

samtidig sikre en høj og effektiv 

udnyttelse af de allerede eksisterende 

energiinfrastrukturer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  295 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Philippe De Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at alle EU-

infrastrukturprojekter rettet mod 

diversificering af energikilder, 

leverandører og ruter fuldt ud skal være i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen 

og EU-energisikkerhedsprioriteterne; 

3. understreger, at alle EU-

infrastrukturprojekter rettet mod 

diversificering af energikilder, 

leverandører og ruter fuldt ud skal være i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen 

og EU-energisikkerhedsprioriteterne; 

mener, at udviklingen af vedvarende 

energikilder er af central betydning for 

Energiunionen, når man tager 

energiomkostningerne i betragtning; 

understreger betydningen af at udvikle 

grænseoverskridende infrastruktur og 

fremme forskning og innovation med 

henblik på udvikling af mere intelligente 

energinet og nye metoder til lagring af 

energi såvel som fleksible 

produktionsteknologier for at kunne 

integrere vedvarende energikilder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  296 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. opfordrer EU-institutionerne og 

medlemsstaterne til at anerkende 

investeringer i energieffektivitet, navnlig i 

bygninger, som investeringer i 

infrastruktur; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  297 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Herbert Reul, Christian Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. understreger, at hensigtsmæssigt 

udviklet og fuldt integreret infrastruktur 

med mulighed for øget diversificering af 

forsyninger og grænseoverskridende flow 

er af afgørende betydning for at sikre 

forsyningssikkerhed, både i normale 

situationer og nødsituationer, og for at 

levere energi fra konkurrencedygtige 

kilder til forbrugerne i Den Europæiske 

Union og Energifællesskabet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  298 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Vladimir 

Urutchev, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana 

Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian Ehler, Henna Virkkunen 
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Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. støtter foranstaltninger rettet imod 

udvikling af strategiske 

energipartnerskaber med vigtige 

producerende lande, der på nuværende 

tidspunkt leverer gas til EU eller eventuelt 

vil levere gas i fremtiden; opfordrer 

Kommissionen til at intensivere dialogen 

med Norge og producerende lande fra den 

sydlige gaskorridor, Nordafrika og de 

østlige middelhavsområder og navnlig 

fokusere på andre LNG-producerende 

lande såsom bl.a. USA, Canada og 

Australien; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  299 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. støtter foranstaltninger rettet imod 

udvikling af strategiske 

energipartnerskaber med vigtige 

producerende lande, der på nuværende 

tidspunkt leverer gas til EU eller eventuelt 

vil levere gas i fremtiden; opfordrer 

Kommissionen til at intensivere dialogen 

med Norge og producerende lande fra den 

sydlige gaskorridor, Nordafrika og de 

østlige middelhavsområder og navnlig 

fokusere på andre LNG-producerende 

lande såsom USA og Canada og andre 

relevante LNG-producenter; 

Or. en 
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Ændringsforslag  300 

Zigmantas Balčytis 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. påpeger, at det europæiske 

energimarked bør gennemføres på den 

økonomisk mest fordelagtige måde, mens 

der i virkeligheden ikke foregår nogen 

samordning af medlemsstaternes 

foranstaltninger vedrørende beslutninger 

om at gennemføre nationale 

energiprojekter, der kan påvirke 

energisikkerheden og konkurrenceevnen i 

andre medlemsstater negativt; mener, at 

nationale energiprojekter, som 

medlemsstaterne ønsker at gennemføre, 

bør vurderes med hensyn til 

energisikkerheden for den pågældende 

region og i EU som helhed; 

Or. lt 

Ændringsforslag  301 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. gentager sin forpligtelse til at nå målet 

på 10 % for sammenkobling for at 

gennemføre det indre energimarked i EU; 

anerkender samtidig betydningen af også 

at nå et kvantitativt mål for 

sammenkobling ved at sikre 

tilgængelighed af eksisterende national og 

grænseoverskridende infrastruktur for at 

opnå effektiv anvendelse af europæiske 

energikilder og øget forsyningssikkerhed; 

Or. en 
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Ændringsforslag  302 

Gianluca Buonanno 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. mener, at udvikling af 

energiinfrastruktur med det formål at 

sikre kontinuitet og forsyningssikkerhed i 

Den Europæiske Union bør gennemføres 

uden politiske fordomme og bør evalueres 

på grundlag af omkostningseffektiviteten 

og sikkerheden ved selve forsyningen; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  303 

Bernd Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. opfordrer Kommissionen til at styrke 

IT-sikkerheden og beskyttelsen af 

strategiske energiinfrastrukturer, navnlig 

med hensyn til udviklingen i 

industriproduktionen og den stadig større 

rolle, som IKT spiller i energisektoren; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  304 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. understreger, at energileverandører fra 

tredjelande skal være underlagt gældende 

4. fremhæver nødvendigheden af aktivt at 

styrke samarbejdet med EU's partnere og 
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EU-ret, når de er aktive på det fælles 

marked, og opfordrer Kommissionen til 

med alle forhåndenværende midler at 

håndhæve EU-bestemmelserne for at gøre 

det muligt, at energien kan flyde frit i EU, 

og forebygge forvridninger på det indre 

marked; 

anerkender den vigtige rolle, som det 

internationale samarbejde spiller på 

energiområdet og navnlig med hensyn til 

energisikkerheden; understreger i den 

forbindelse, at alle mellemstatslige aftaler 

skal bygge på princippet om gensidig 

respekt i forhold til de tredjelande, der er 

involveret; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. understreger, at energileverandører fra 

tredjelande skal være underlagt gældende 

EU-ret, når de er aktive på det fælles 

marked, og opfordrer Kommissionen til 

med alle forhåndenværende midler at 

håndhæve EU-bestemmelserne for at gøre 

det muligt, at energien kan flyde frit i EU, 

og forebygge forvridninger på det indre 

marked; 

4. understreger, at energileverandører fra 

tredjelande skal være underlagt gældende 

lovgivning i medlemsstaterne, når de er 

aktive på de nationale markeder; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  306 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. understreger, at energileverandører fra 

tredjelande skal være underlagt gældende 

EU-ret, når de er aktive på det fælles 

marked, og opfordrer Kommissionen til 

med alle forhåndenværende midler at 

håndhæve EU-bestemmelserne for at gøre 

4. understreger, at energileverandører fra 

tredjelande skal være underlagt gældende 

EU-ret, når de er aktive på det fælles 

marked, og opfordrer Kommissionen til at 

sikre korrekt forvaltning af EU-retten for 

at gøre det muligt, at energien kan flyde frit 
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det muligt, at energien kan flyde frit i EU, 

og forebygge forvridninger på det indre 

marked; 

i EU, og forebygge forvridninger på det 

indre marked; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  307 

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. understreger, at energileverandører fra 

tredjelande skal være underlagt gældende 

EU-ret, når de er aktive på det fælles 

marked, og opfordrer Kommissionen til 

med alle forhåndenværende midler at 

håndhæve EU-bestemmelserne for at gøre 

det muligt, at energien kan flyde frit i EU, 

og forebygge forvridninger på det indre 

marked; 

4. understreger, at energileverandører fra 

tredjelande skal være underlagt gældende 

EU-ret, når de er aktive på det fælles 

marked, navnlig EU's konkurrence- og 

statsstøttelovgivning, og opfordrer 

Kommissionen til med alle 

forhåndenværende midler at håndhæve 

EU-bestemmelserne for at gøre det muligt, 

at energien kan flyde frit i EU, og 

forebygge forvridninger på det indre 

marked; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  308 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger, at det er af allerstørste 

betydning for EU at gøre en ende på nogle 

medlemsstaters isolation fra det indre 

energimarked, som det fremgår af de 

gasstresstests, som Kommissionen har 

foretaget; opfordrer Kommissionen til med 

henblik herpå at udføre sådanne tests 

hvert andet år; 

5. understreger, at det er af allerstørste 

betydning at gøre en ende på nogle 

medlemsstaters afhængighed på 

energiområdet, som det fremgår af de 

gasstresstests, som Kommissionen har 

foretaget; 
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Or. fr 

 

Ændringsforslag  309 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger, at det er af allerstørste 

betydning for EU at gøre en ende på nogle 

medlemsstaters isolation fra det indre 

energimarked, som det fremgår af de 

gasstresstests, som Kommissionen har 

foretaget; opfordrer Kommissionen til med 

henblik herpå at udføre sådanne tests hvert 

andet år; 

5. understreger, at det er af allerstørste 

betydning for EU at gøre en ende på nogle 

medlemsstaters og regioners isolation fra 

europæiske gas- og elnet, som det fremgår 

af de gasstresstests, som Kommissionen 

har foretaget; opfordrer Kommissionen til 

med henblik herpå at udføre sådanne tests 

hvert andet år; mener, at EU bør prioritere 

at hjælpe de mest sårbare lande med at 

diversificere deres kilder og 

forsyningsruter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  310 

Vladimir Urutchev 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger, at det er af allerstørste 

betydning for EU at gøre en ende på nogle 

medlemsstaters isolation fra det indre 

energimarked, som det fremgår af de 

gasstresstests, som Kommissionen har 

foretaget; opfordrer Kommissionen til med 

henblik herpå at udføre sådanne tests hvert 

andet år; 

5. understreger, at det er af allerstørste 

betydning for EU at gøre en ende på nogle 

medlemsstaters isolation fra det indre 

energimarked, som det fremgår af de 

gasstresstests, som Kommissionen har 

foretaget; opfordrer Kommissionen til med 

henblik herpå at udføre sådanne tests hvert 

andet år; opfordrer i denne sammenhæng 

medlemsstaterne og Kommissionen til 

straks at implementere henstillingerne fra 

de gasstresstests, der er foretaget; 

Or. en 
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Ændringsforslag  311 

András Gyürk, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger, at det er af allerstørste 

betydning for EU at gøre en ende på nogle 

medlemsstaters isolation fra det indre 

energimarked, som det fremgår af de 

gasstresstests, som Kommissionen har 

foretaget; opfordrer Kommissionen til med 

henblik herpå at udføre sådanne tests hvert 

andet år; 

5. understreger, at det er af allerstørste 

betydning for EU at gøre en ende på nogle 

medlemsstaters isolation fra det indre 

energimarked, som det fremgår af de 

gasstresstests, som Kommissionen har 

foretaget; opfordrer Kommissionen til med 

henblik herpå at udføre sådanne tests 

regelmæssigt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  312 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger, at det er af allerstørste 

betydning for EU at gøre en ende på nogle 

medlemsstaters isolation fra det indre 

energimarked, som det fremgår af de 

gasstresstests, som Kommissionen har 

foretaget; opfordrer Kommissionen til med 

henblik herpå at udføre sådanne tests hvert 

andet år; 

5. understreger, at det er af allerstørste 

betydning for EU at gøre en ende på nogle 

medlemsstaters, herunder navnlig 

medlemsstater med øregioner, isolation fra 

det indre energimarked, som det fremgår af 

de gasstresstests, som Kommissionen har 

foretaget; opfordrer Kommissionen til med 

henblik herpå at udføre sådanne tests hvert 

andet år; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  313 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 
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Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger, at det er af allerstørste 

betydning for EU at gøre en ende på nogle 

medlemsstaters isolation fra det indre 

energimarked, som det fremgår af de 

gasstresstests, som Kommissionen har 

foretaget; opfordrer Kommissionen til med 

henblik herpå at udføre sådanne tests hvert 

andet år; 

5. understreger, at det er af allerstørste 

betydning for EU at gøre en ende på nogle 

medlemsstaters isolation fra det indre 

energimarked, som det fremgår af de 

gasstresstests, som Kommissionen har 

foretaget; opfordrer Kommissionen til med 

henblik herpå at udføre sådanne tests hvert 

andet år og træffe foranstaltninger for at 

nedbringe energiefterspørgslen med 

henblik på at bidrage til opnåelse af bedre 

adgang til energi for alle borgere; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  314 

Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Philippe 

De Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger, at det er af allerstørste 

betydning for EU at gøre en ende på nogle 

medlemsstaters isolation fra det indre 

energimarked, som det fremgår af de 

gasstresstests, som Kommissionen har 

foretaget; opfordrer Kommissionen til med 

henblik herpå at udføre sådanne tests hvert 

andet år; 

5. understreger, at det er af allerstørste 

betydning for EU at gøre en ende på nogle 

medlemsstaters isolation fra det indre 

energimarked, som det fremgår af de 

gasstresstests, som Kommissionen har 

foretaget; opfordrer Kommissionen til med 

henblik herpå at udføre sådanne tests hvert 

andet år; henstiller til, at Kommissionen 

overvejer at foretage 

"elektricitetsstresstests" for at danne sig 

et overblik over situationen på 

energimarkedet i sin helhed; fremhæver, 

at sådanne stresstests navnlig bør 

identificere status, kapacitet og 

holdbarhed af det samlede nationale 

transmissionsnet samt niveauet for 

sammenkobling og grænseoverskridende 

kapacitet, og at efterfølgende henstillinger 

baseret på disse stresstests skal omfatte 
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fyldestgørende konsekvensanalyser af 

både nationale planer og EU-mål i 

forbindelse med behandling af eventuelle 

punkter, der opstår deraf; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  315 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. understreger, at 

infrastrukturprojekter, f.eks. 

synkroniseringen af energisystemer i de 

baltiske lande med det europæiske 

elektricitetssystem, der løser problemet 

med "energiøer", er projekter af 

strategisk betydning for Energiunionen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  316 

Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6b. opfordrer til fjernelse af EU's 

"energiøer", som det oprindeligt var 

planen at gennemføre i 2015; fastholder 

derfor, at det er af afgørende betydning at 

udvikle energisammenkoblinger for at 

sætte en stopper for eventuelle 

medlemsstaters isolation og sikre synkron 

drift blandt medlemsstaterne inden for de 

europæiske kontinentale net; 

Or. en 
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Ændringsforslag  317 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, at 

energiforsyningssikkerhed i forbindelse 

med den fremtidige Energiunion er det 

mest påtrængende spørgsmål, og at 

medlemsstaterne i denne henseende skal 

koordinere og samarbejde med deres 

nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning 

af nationale forebyggende 

foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan 

strømlines på både regionalt plan og EU-

plan; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  318 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, energiforsyningssikkerhed i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

6. bemærker, at medlemsstaterne i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

forsyningssikkerhedspolitikker; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge, hvordan 

den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger, herunder 

foranstaltninger med henblik på 
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beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

energieffektivitet, kan strømlines på både 

regionalt plan og EU-plan, hvordan 

sammenhængen mellem disse 

foranstaltninger kan forøges, og hvordan 

de markedsfordrejende virkninger af disse 

foranstaltninger minimeres; støtter 

anvendelsen af en fælles, fremtidssikret 

og robust europæisk metode til vurdering 

af systemkrav og er fortaler for 

vurderinger af regionale systemkrav; 

beklager indførelsen af nationale 

kapacitetsgodtgørelsesmekanismer, der 

har markedsfordrejende virkninger, og 

som muliggør fortsat finansiering af 

udtjente, forurenende og ineffektive 

genereringskapaciteter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  319 

Gianluca Buonanno 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, energiforsyningssikkerhed i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

6. bemærker, at energiforsyningssikkerhed 

i forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå medlemsstaterne til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  320 

Olle Ludvigsson 
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Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, energiforsyningssikkerhed i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

6. bemærker, at energiforsyningssikkerhed 

i forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er et af de vigtigste spørgsmål, 

og at medlemsstaterne i denne henseende 

skal koordinere og samarbejde med deres 

nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  321 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Antonio Tajani 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, energiforsyningssikkerhed i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

6. bemærker, at energiforsyningssikkerhed 

og konkurrenceevne i forbindelse med den 

fremtidige Energiunion er de mest 

påtrængende spørgsmål, og at 

medlemsstaterne i denne henseende skal 

koordinere og samarbejde med deres 

nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

Or. en 
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Ændringsforslag  322 

Theresa Griffin, Clare Moody, Jude Kirton-Darling 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, energiforsyningssikkerhed i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

6. bemærker, at energiforsyningssikkerhed 

i forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er et af de mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  323 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 

Kathleen Van Brempt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, energiforsyningssikkerhed i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

6. bemærker, at energiforsyningssikkerhed 

i forbindelse med den fremtidige 

Energiunion kræver en opgradering af 

medlemsstaternes koordinering af og 

samarbejde med deres nabolande, når de 

udvikler deres energipolitikker; opfordrer 

med henblik herpå Kommissionen til at 

undersøge, hvordan den nuværende 

sammensætning af nationale forebyggende 

foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

Or. en 
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Ændringsforslag  324 

Paul Rübig 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, energiforsyningssikkerhed i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

6. bemærker, at kvantitativ (bl.a. rådighed 

over systemrelevante kraftværker, 

højspændingsledningers kapacitet) og 

kvalitativ (bl.a. stabil frekvens) 
energiforsyningssikkerhed i forbindelse 

med den fremtidige Energiunion er det 

mest påtrængende spørgsmål, og at 

medlemsstaterne i denne henseende skal 

koordinere og samarbejde med deres 

nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale og tværregionale forebyggende 

foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  325 

Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, energiforsyningssikkerhed i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

6. bemærker, at energiforsyningssikkerhed 

i forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er et af de mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 
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nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  326 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, energiforsyningssikkerhed i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

6. bemærker, at energiforsyningssikkerhed 

i forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er et af de mest påtrængende 

spørgsmål og derfor skal koordineres på 

EU-plan, og derudover er supplerende 

koordinering og samarbejde i denne 

henseende blandt deres nabolande, når de 

udvikler deres energipolitikker, af 

afgørende betydning; opfordrer med 

henblik herpå Kommissionen til at 

undersøge, hvordan den nuværende 

sammensætning af nationale forebyggende 

foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  327 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, energiforsyningssikkerhed i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

6. bemærker, at stabil energiforsyning i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål sammen med prisvolatilitet og 

erstatningsansvar som følge af 
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med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

virkningerne af et miljø i stadig 

forandring; understreger derfor, at 

medlemsstaterne i denne henseende skal 

koordinere og samarbejde med deres 

nabolande, når de udvikler deres energi- og 

klimapolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  328 

Martina Werner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, energiforsyningssikkerhed i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

6. bemærker, at medlemsstaterne i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  329 

Tonino Picula 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, energiforsyningssikkerhed i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

6. bemærker, at energiforsyningssikkerhed 

i forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at der opnås 

konkurrenceevne og bæredygtighed for 

forsyningssikkerhed af hensyn til 

slutbrugerne; påpeger, at diversificering 

af gaskorridorer og moderne og fleksibel 

infrastruktur bør være en prioritet for den 

europæiske energisikkerhed; 

understreger, at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  330 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, energiforsyningssikkerhed i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

6. bemærker, at energiforsyningssikkerhed 

i forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan forbedres 

på både regionalt plan og EU-plan; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  331 

Cora van Nieuwenhuizen, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Pavel Telička, 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Jan Huitema, Philippe De Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, energiforsyningssikkerhed i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er det mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

6. bemærker, at energiforsyningssikkerhed 

og europæisk konkurrenceevne i 

forbindelse med den fremtidige 

Energiunion er de mest påtrængende 

spørgsmål, og at medlemsstaterne i denne 

henseende skal koordinere og samarbejde 

med deres nabolande, når de udvikler deres 

energipolitikker; opfordrer med henblik 

herpå Kommissionen til at undersøge, 

hvordan den nuværende sammensætning af 

nationale forebyggende foranstaltninger og 

beredskabsforanstaltninger kan strømlines 

på både regionalt plan og EU-plan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  332 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. mener, at grundlaget for 

Energiunionen bør bestå af fælles 

forhandlinger med tredjelande; mener 

endvidere, at koordinering af positioner 

og fælles indkøb af gas bør starte på 

regionalt plan, hvor flere medlemsstater 

kan indføre en fælles 

forhandlingsmekanisme og skabe 

regionale net til yderligere udvidelse af 

infrastrukturen for gasforsyningen; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  333 

Hans-Olaf Henkel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. mener, at EU's energi- og 

ressourcediplomati skal styrkes for at 

sikre adgang til vigtige metaller og 

mineraler til teknologisk udvikling og 

produktion af ren energi; gør opmærksom 

på, at privilegeret adgang kan sikres 

gennem sammenkobling af områderne for 

støtte og handel, overførsel af teknologi 

og samarbejde med henblik på innovation 

i EU's forbindelser med økonomier med 

ressourcerige mineraler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  334 

Bernd Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6b. understreger, at EU's energiaftaler 

med tredjelande grundet det fælles 

europæiske indre energimarked påvirker 

EU's energipolitik; understreger i denne 

forbindelse, at der skal sikres 

demokratiske og gennemsigtige processer 

samt overensstemmelse med EU-retten; 

Or. de 
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Ændringsforslag  335 

Bernd Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6c. henviser til, at princippet om 

gensidighed skal spille en afgørende rolle 

i forbindelse med energiaftaler med 

tredjelande, samtidig med at 

kvalitetsstandarderne og de lovmæssige 

rammebetingelser skal være opfyldt; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  336 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia 

Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Miroslav Poche, 

Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. opfordrer Kommissionen til at oprette 

en omfattende ramme for Energiunionens 

eksterne dimension med specifik 

henvisning til fremme af strategiske 

partnerskaber med producerende 

tredjelande og transittredjelande og under 

hensyntagen til den nuværende situation 

for regionalt samarbejde; mener, at 

tidligere og nye strategiske partnerskaber 

bør overvejes og udforskes for at fremme 

dialogen og samarbejdet om olie og 

naturgas, energieffektivitet og vedvarende 

energikilder og Energiunionens handel 

og sammenkoblinger med eksterne 

elektricitetsnetværk; 

Or. en 
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Ændringsforslag  337 

Bernd Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. opfordrer Kommissionen til som led i 

revisionen af afgørelse nr. 994/2012/EU 

om indførelse af en mekanisme for 

udveksling af oplysninger vedrørende 

mellemstatslige aftaler mellem 

medlemsstaterne og tredjelande på 

energiområdet at styrke dennes 

bestemmelser og navnlig Kommissionens 

rolle; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  338 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 12a. er af den opfattelse, at Rusland ikke 

længere kan betragtes som en pålidelig 

partner, da landet udtrykkeligt udfordrer 

EU-retten, herunder i 

Verdenshandelsorganisationen, og bruger 

energileverancer til politiske formål; 

bemærker, at diversificering af 

forsyningen fremmer landenes 

forhandlingsposition over for eksterne 

gasleverandører, og gør derfor 

opmærksom på, at EU skal tage ved lære 

af tidligere tiders energikriser i forholdet 

til Rusland; 

Or. en 
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Ændringsforslag  339 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. understreger, at en grundlæggende 

forudsætning for at sikre energisikkerhed 

og -stabilitet i EU er beskyttelsen af 

medlemsstaternes suverænitet og 

suveræne rettigheder, herunder 

vedrørende eftersøgning og udnyttelse af 

naturressourcer; 

Or. el 

Ændringsforslag  340 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. påpeger, at en forbedring af 

energieffektivitet i EU vil mindske 

risikoen for afhængighed og dermed 

styrke EU's forhandlingsposition i 

energirelaterede anliggender; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  341 

Bernd Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. opfordrer Kommissionen til at sikre, at 

virksomheder i tredjelande, der udgør en 

del af EU's samlede 
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energiproduktionskæde, også handler i 

tråd med EU's klima- og energipolitiske 

målsætninger; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  342 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6b. opfordrer Kommissionen til at 

optimere koordineringen af samtlige 

politikker om forsyningssikkerhed, 

navnlig ved at styrke synergien mellem de 

eksisterende strukturer (Det Pentalaterale 

Energiforum, ACER og ENTSO) med 

henblik på at gøre det muligt at: 

 - vedtage en fælles metodologi til 

vurdering af de risici, der er forbundet 

med balancen mellem udbud og 

efterspørgsel, og de regler, der skal 

forhindre strømafbrydelser 

 - organisere udveksling af oplysninger om 

medlemsstaternes foreløbige 

energibudgetter, som er mere vidtgående 

end 10-årsplaner for udvikling af nettet 

 - vedtage delte og konvergerende mål 

inden for forsyningssikkerhed under 

hensyntagen til medlemsstaternes 

retningslinjer på energiområdet 

 - fremsætte anbefalinger til fælles 

løsninger, som overholder de nationale 

energimix 

 - fastlægge prioriterede 

infrastrukturprojekter, for så vidt angår 

forsyningssikkerhed, og definere 

projekternes finansieringsberettigelse på 

europæisk plan; 

Or. fr 
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Ændringsforslag  343 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6b. opfordrer Kommissionen til at 

fremsætte forslag til en revision af 

forordning (EU) nr. 994/2010 om 

naturgasforsyningssikkerheden, hvor 

medlemsstaterne anmodes om at 

fastlægge en strategi for at fremme 

nedbringelsen af gasforbruget gennem 

energieffektivitet, energilagring og 

omstilling fra gas til vedvarende 

energikilder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  344 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Paloma López Bermejo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer Kommissionen til at støtte de 

medlemsstater, der ønsker at forhandle 

energikontrakter på frivillig basis ved at 

indføre en fælles forhandlingsmekanisme 

og understreger, at en sådan mekanismes 

funktion skal være underlagt krav om 

overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  345 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer Kommissionen til at støtte de 

medlemsstater, der ønsker at forhandle 

energikontrakter på frivillig basis ved at 

indføre en fælles forhandlingsmekanisme 

og understreger, at en sådan mekanismes 

funktion skal være underlagt krav om 
overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler; 

7. opfordrer Kommissionen til at 

undersøge den mulige struktur i og 

hensigtsmæssigheden af en fælles 

indkøbsmekanisme og dennes virkning på 

det indre gasmarkeds funktionsmåde, de 

pågældende virksomheder og dens 

betydning for gasforsyningssikkerheden; 

bemærker, at det, eftersom der er flere 

modeller for fælles indkøbsmekanismer, 

er nødvendigt med en yderligere indsats 

for at fastlægge den bedste 

markedsbaserede model, der kan finde 

anvendelse i EU's regioner og hos de 

berørte leverandører, og de særlige 

betingelser, hvorunder en fælles 

indkøbsmekanisme eventuelt kan 

iværksættes; henstiller i mellemtiden til, 

at Kommissionen støtter de medlemsstater, 

der ønsker at forhandle energikontrakter på 

frivillig basis i overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  346 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer Kommissionen til at støtte de 

medlemsstater, der ønsker at forhandle 

energikontrakter på frivillig basis ved at 

indføre en fælles forhandlingsmekanisme 

og understreger, at en sådan mekanismes 

7. opfordrer Kommissionen til ikke at gribe 

ind i forhandlingerne om 

energikontrakter og i henhold til 

nærhedsprincippet og mekanismen til et 

styrket samarbejde at lade 
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funktion skal være underlagt krav om 

overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler; 

medlemsstaterne alene styre deres 

forsyning og energisikkerhed; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  347 

Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer Kommissionen til at støtte de 

medlemsstater, der ønsker at forhandle 

energikontrakter på frivillig basis ved at 

indføre en fælles forhandlingsmekanisme 

og understreger, at en sådan mekanismes 

funktion skal være underlagt krav om 

overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler; 

7. understreger, at energikontrakter skal 

være baseret på markedspriser og 

konkurrence, påpeger, at alle 

forhandlinger om langfristede kontrakter, 

som medlemsstaterne har forhandlet, 

samt andre kontrakter skal være underlagt 

krav om overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  348 

András Gyürk, Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer Kommissionen til at støtte de 

medlemsstater, der ønsker at forhandle 

energikontrakter på frivillig basis ved at 

indføre en fælles forhandlingsmekanisme 

og understreger, at en sådan mekanismes 

funktion skal være underlagt krav om 

overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

7. opfordrer Kommissionen til at støtte de 

medlemsstater, der ønsker at forhandle 

energikontrakter på frivillig basis ved at 

indføre en fælles indkøbsmekanisme og 

understreger, at en sådan mekanismes 

funktion skal være underlagt krav om 

overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 



 

PE560.739v01-00 54/135 AM\1065517DA.doc 

DA 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler; 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  349 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Janusz 

Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian Ehler, 

Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer Kommissionen til at støtte de 

medlemsstater, der ønsker at forhandle 

energikontrakter på frivillig basis ved at 

indføre en fælles forhandlingsmekanisme 

og understreger, at en sådan mekanismes 

funktion skal være underlagt krav om 

overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler; 

7. opfordrer Kommissionen til at støtte de 

medlemsstater og opfordrer 

Energifællesskabets sekretariat til at støtte 

de af Energifællesskabets aftaleparter, der 

ønsker at forhandle energikontrakter på 

frivillig basis ved at indføre en fælles 

forhandlingsmekanisme og understreger, at 

en sådan mekanismes funktion skal være 

underlagt krav om overensstemmelse med 

EU-bestemmelserne om det indre marked 

og EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  350 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer Kommissionen til at støtte de 

medlemsstater, der ønsker at forhandle 

energikontrakter på frivillig basis ved at 

indføre en fælles forhandlingsmekanisme 

og understreger, at en sådan mekanismes 

funktion skal være underlagt krav om 

overensstemmelse med EU-

7. opfordrer Kommissionen til at støtte de 

medlemsstater, der ønsker at forhandle 

energiaftaler på frivillig basis ved at 

indføre en fælles forhandlingsmekanisme 

og understreger, at en sådan mekanismes 

funktion skal være omkostningseffektiv og 

underlagt krav om overensstemmelse med 
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bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler; 

EU-bestemmelserne om det indre marked 

og EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  351 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer Kommissionen til at støtte de 

medlemsstater, der ønsker at forhandle 

energikontrakter på frivillig basis ved at 

indføre en fælles forhandlingsmekanisme 

og understreger, at en sådan mekanismes 

funktion skal være underlagt krav om 

overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler; 

7. opfordrer Kommissionen til at støtte de 

medlemsstater, der ønsker at forhandle 

energikontrakter på frivillig basis ved at 

indføre en fælles forhandlingsmekanisme 

og understreger, at en sådan mekanismes 

funktion skal være underlagt krav om 

overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  352 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer Kommissionen til at støtte de 

medlemsstater, der ønsker at forhandle 
energikontrakter på frivillig basis ved at 

indføre en fælles forhandlingsmekanisme 
og understreger, at en sådan mekanismes 

funktion skal være underlagt krav om 

overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler; 

7. opfordrer Kommissionen til at 

undersøge mulighederne for en fælles 

forhandlingsmekanisme for 
energikontrakter på frivillig basis og 

understreger, at en sådan mekanismes 

funktion skal være underlagt krav om 

overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  353 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer Kommissionen til at støtte de 

medlemsstater, der ønsker at forhandle 

energikontrakter på frivillig basis ved at 

indføre en fælles forhandlingsmekanisme 

og understreger, at en sådan mekanismes 

funktion skal være underlagt krav om 

overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler; 

7. opfordrer Kommissionen til at støtte de 

medlemsstater, der ønsker at forhandle 

energikontrakter på frivillig basis ved at 

foreslå en fælles forhandlingsmekanisme 

og understreger, at en sådan mekanismes 

funktion skal være underlagt krav om 

overensstemmelse med EU-

bestemmelserne om det indre marked og 

EU's konkurrencebestemmelser og 

Verdenshandelsorganisationens regler og 

yde beskyttelse af kommercielt følsomme 

oplysninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  354 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger, hvis der er 

risiko for, at en af leverandørerne 

misbruger sin dominerende stilling; 

bemærker, at Kommissionen desuden bør 

udføre forhåndsvurderinger og 

efterfølgende vurderinger og opstille både 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger, hvis der er 

risiko for, at en af leverandørerne 

misbruger sin dominerende stilling; 

bemærker, at Kommissionen desuden bør 

udføre forhåndsvurderinger og 

efterfølgende vurderinger og opstille både 
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en positiv- og en negativliste over 

aftaleklausuler, såsom eksportforbud og 

destinationsklausuler; 

en positiv- og en negativliste over 

aftaleklausuler, såsom eksportforbud, 

destinationsklausuler, "take or pay-

klausuler" eller klausuler, der forbyder 

en tredjepart at gøre energiforsyninger 

betinget af opnåelse af præferenceadgang 

til energitransportinfrastruktur i EU;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  355 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Cornelia 

Ernst, João Ferreira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger, at større gennemsigtighed 

i mellemstatslige overenskomster vil 

kunne opnås ved at styrke Kommissionens 

rolle i energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at 

Kommissionen deltager i disse 

forhandlinger, hvis der er risiko for, at en 

af leverandørerne misbruger sin 

dominerende stilling; bemærker, at 

Kommissionen desuden bør udføre 

forhåndsvurderinger og efterfølgende 

vurderinger og opstille både en positiv- og 

en negativliste over aftaleklausuler, såsom 

eksportforbud og destinationsklausuler; 

8. understreger, at Kommissionen på 

medlemsstatens opfordring kunne deltage 

som observatør i forhandlingerne om 

mellemstatslige aftaler; påpeger, at det 

dog er af afgørende betydning at sikre 

medlemsstaternes evne til at forhandle 

aftaleindholdet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  356 

Gianluca Buonanno 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 
energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at 

Kommissionen deltager i disse 

forhandlinger, hvis der er risiko for, at en 

af leverandørerne misbruger sin 

dominerende stilling; bemærker, at 

Kommissionen desuden bør udføre 

forhåndsvurderinger og efterfølgende 

vurderinger og opstille både en positiv- og 

en negativliste over aftaleklausuler, såsom 

eksportforbud og destinationsklausuler; 

8. understreger behovet for at opnå større 

gennemsigtighed i energirelaterede 

forhandlinger, der omfatter en eller flere 

medlemsstater og tredjelande; minder om, 

at medlemsstaterne i henhold til artikel 

13, stk. 6, litra a), i forordning (EU) nr. 

994/2010 i det øjeblik, de indgår med 

tredjelande nye mellemstatslige aftaler, 

som har indvirkning på udviklingen af 

gasinfrastrukturer og -forsyninger, skal 

give meddelelse til Kommissionen, således 

at denne kan vurdere situationen for 

forsyningssikkerheden på EU-plan; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  357 

Bernd Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at 

Kommissionen deltager i disse 

forhandlinger, hvis der er risiko for, at en 

af leverandørerne misbruger sin 

dominerende stilling; bemærker, at 

Kommissionen desuden bør udføre 

forhåndsvurderinger og efterfølgende 

vurderinger og opstille både en positiv- og 

en negativliste over aftaleklausuler, såsom 

eksportforbud og destinationsklausuler; 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster opnås ved 

at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, navnlig ved at Kommissionen 

obligatorisk deltager i alle forhandlinger 

for at styrke de enkelte medlemsstaters 

position over for forhandlingspartneren, 

fremme gennemsigtighed på 

energiområdet og sikre overensstemmelse 

med EU's acquis; opfordrer 

Kommissionen til regelmæssigt at 

underrette Europa-Parlamentet om EU's 

mellemstatslige aftaler med tredjelande; 

Or. de 
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Ændringsforslag  358 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger, at større gennemsigtighed 

i mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at 

Kommissionen deltager i disse 

forhandlinger, hvis der er risiko for, at en 

af leverandørerne misbruger sin 

dominerende stilling; bemærker, at 

Kommissionen desuden bør udføre 

forhåndsvurderinger og efterfølgende 

vurderinger og opstille både en positiv- og 

en negativliste over aftaleklausuler, såsom 

eksportforbud og destinationsklausuler; 

8. understreger, at mellemstatslige 

overenskomster vil kunne forbedres ved at 

fjerne Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande; vurderer, at Kommissionen 

desuden hverken bør udføre 

forhåndsvurderinger eller efterfølgende 

vurderinger og heller ikke bør opstille 

nogen liste over aftaleklausuler; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  359 

Algirdas Saudargas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger, hvis der er 

risiko for, at en af leverandørerne 

misbruger sin dominerende stilling; 

bemærker, at Kommissionen desuden bør 

udføre forhåndsvurderinger og 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger; bemærker, at 

Kommissionen desuden bør udføre 

forhåndsvurderinger og efterfølgende 

vurderinger og opstille både en positiv- og 

en negativliste over aftaleklausuler, såsom 
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efterfølgende vurderinger og opstille både 

en positiv- og en negativliste over 

aftaleklausuler, såsom eksportforbud og 

destinationsklausuler; 

eksportforbud og destinationsklausuler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  360 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger, hvis der er 

risiko for, at en af leverandørerne 

misbruger sin dominerende stilling; 

bemærker, at Kommissionen desuden bør 

udføre forhåndsvurderinger og 

efterfølgende vurderinger og opstille både 

en positiv- og en negativliste over 

aftaleklausuler, såsom eksportforbud og 

destinationsklausuler; 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger, hvis der er 

risiko for, at en af leverandørerne 

misbruger sin dominerende stilling; 

bemærker, at Kommissionen desuden bør 

udføre forhåndsvurderinger og 

efterfølgende vurderinger og opstille både 

en positiv- og en negativliste over 

aftaleklausuler, såsom eksportforbud, 

destinationsklausuler, "take or pay-

klausuler" og olieindeksering af 

gasprisfastsættelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  361 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger, hvis der er 

risiko for, at en af leverandørerne 

misbruger sin dominerende stilling; 

bemærker, at Kommissionen desuden bør 

udføre forhåndsvurderinger og 

efterfølgende vurderinger og opstille både 

en positiv- og en negativliste over 

aftaleklausuler, såsom eksportforbud og 

destinationsklausuler; 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger, hvis der er 

risiko for, at en af leverandørerne 

misbruger sin dominerende stilling; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  362 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger, hvis der er 

risiko for, at en af leverandørerne 

misbruger sin dominerende stilling; 

bemærker, at Kommissionen desuden bør 

udføre forhåndsvurderinger og 

efterfølgende vurderinger og opstille både 

en positiv- og en negativliste over 

aftaleklausuler, såsom eksportforbud og 

destinationsklausuler; 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger, hvis der er 

risiko for, at en af leverandørerne 

misbruger sin dominerende stilling;  

Or. en 
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Ændringsforslag  363 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger, hvis der er 

risiko for, at en af leverandørerne 

misbruger sin dominerende stilling; 

bemærker, at Kommissionen desuden bør 

udføre forhåndsvurderinger og 

efterfølgende vurderinger og opstille både 

en positiv- og en negativliste over 

aftaleklausuler, såsom eksportforbud og 

destinationsklausuler; 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger, hvis der er 

risiko for, at en af leverandørerne 

misbruger sin dominerende stilling eller 

ikke respekterer EU's klima- og 

energimål; bemærker, at Kommissionen 

desuden bør udføre forhåndsvurderinger og 

efterfølgende vurderinger og opstille både 

en positiv- og en negativliste over 

aftaleklausuler, såsom eksportforbud og 

destinationsklausuler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  364 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Paul Tang, Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger, hvis der er 

risiko for, at en af leverandørerne 

misbruger sin dominerende stilling; 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger, hvis der er 

risiko for, at en af leverandørerne 

misbruger sin dominerende stilling;  
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bemærker, at Kommissionen desuden bør 

udføre forhåndsvurderinger og 

efterfølgende vurderinger og opstille både 

en positiv- og en negativliste over 

aftaleklausuler, såsom eksportforbud og 

destinationsklausuler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  365 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger, hvis der er 

risiko for, at en af leverandørerne 

misbruger sin dominerende stilling; 

bemærker, at Kommissionen desuden bør 

udføre forhåndsvurderinger og 

efterfølgende vurderinger og opstille både 

en positiv- og en negativliste over 

aftaleklausuler, såsom eksportforbud og 

destinationsklausuler; 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger, hvis der er 

risiko for, at en af leverandørerne 

misbruger sin dominerende stilling; 

bemærker, at Kommissionen desuden bør 

udføre forhåndsindvirkningsvurderinger - 

og samtidig respektere kommercielt 

følsomme oplysninger og foreslå både en 

positiv- og en negativliste over 

aftaleklausuler, såsom eksportforbud og 

destinationsklausuler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  366 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Cora van 

Nieuwenhuizen, Philippe De Backer, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i disse forhandlinger, hvis der er 

risiko for, at en af leverandørerne 

misbruger sin dominerende stilling; 

bemærker, at Kommissionen desuden bør 

udføre forhåndsvurderinger og 

efterfølgende vurderinger og opstille både 

en positiv- og en negativliste over 

aftaleklausuler, såsom eksportforbud og 

destinationsklausuler; 

8. understreger, at større gennemsigtighed i 

mellemstatslige overenskomster vil kunne 

opnås ved at styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, herunder ved at Kommissionen 

deltager i en rådgivningskapacitet i disse 

forhandlinger for at mindske risiciene for, 

at en af leverandørerne misbruger sin 

dominerende stilling; bemærker, at 

Kommissionen desuden bør udføre 

forhåndsvurderinger og efterfølgende 

vurderinger og opstille både en positiv- og 

en negativliste over aftaleklausuler, såsom 

eksportforbud og destinationsklausuler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  367 

Gianluca Buonanno 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. gentager, at enhver bindende form for 

kollektivt indkøb på EU-plan, sådan som 

det er Kommissionens opgave i 

forhandlinger eller i mellemstatslige 

aftaler, er i strid med artikel 194 i TEUF; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  368 

Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. opfordrer Kommissionen til at 

inkludere strenge bestemmelser 

vedrørende forhåndsvurderinger af 

kommercielle gaskontrakter i revisionen 

af forordningen om 

gasforsyningssikkerhed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  369 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal drøftes med 

Kommissionen, inden de underskrives, for 

at sikre, at de er i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen, især med den tredje 

energipakke; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  370 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal drøftes med 

Kommissionen, inden de underskrives, for 

at sikre, at de er i overensstemmelse med 

udgår 
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EU-lovgivningen, især med den tredje 

energipakke; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  371 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Martina Werner, Patrizia Toia, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sorin Moisă, Paul Tang, Miroslav 

Poche, Simona Bonafè 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal drøftes med 

Kommissionen, inden de underskrives, for 

at sikre, at de er i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen, især med den tredje 

energipakke; 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal opfylde kravene i 

afgørelse nr. 994/2012/EU om indførelse 

af en mekanisme for udveksling af 

oplysninger vedrørende mellemstatslige 

aftaler mellem medlemsstaterne og 

tredjelande på energiområdet; opfordrer 
Kommissionen til at revidere afgørelse nr. 

994/2012/EU for at styrke 

oplysningsmekanismen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  372 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal drøftes med 

Kommissionen, inden de underskrives, for 

at sikre, at de er i overensstemmelse med 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, bør drøftes med 

Kommissionen, inden de underskrives, for 

at sikre, at de er i overensstemmelse med 
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EU-lovgivningen, især med den tredje 

energipakke; 

EU-lovgivningen, især med den tredje 

energipakke;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  373 

Gianluca Buonanno 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal drøftes med 

Kommissionen, inden de underskrives, for 

at sikre, at de er i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen, især med den tredje 

energipakke; 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal sikre, at de er i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen, 

især med den tredje energipakke; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  374 

Algirdas Saudargas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal drøftes med 

Kommissionen, inden de underskrives, for 

at sikre, at de er i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen, især med den tredje 

energipakke; 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal drøftes med 

Kommissionen, inden de underskrives, for 

at sikre, at de er i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen, især med den tredje 

energipakke, og at de ikke er en trussel 

imod energiforsyningssikkerheden; 

Or. en 
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Ændringsforslag  375 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal drøftes med 

Kommissionen, inden de underskrives, for 

at sikre, at de er i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen, især med den tredje 

energipakke; 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal drøftes med 

Kommissionen, inden de underskrives, for 

at sikre, at de er i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen, især med den tredje 

energipakke; påpeger, at en sådan 

drøftelse og høring skal tjene som et 

redskab til at styrke EU-medlemsstaternes 

og virksomhedernes forhandlingsposition 

og samtidig respektere kommercielt 

følsomme oplysninger fuldt ud og på 

ingen måde må gribe ind i substansen og 

indholdet af sådanne aftaler, men tjene til 

at sikre, at sådanne aftaler opfylder alle 

relevante krav i EU-retten og er i de 

pågældende virksomheders og 

medlemsstaters interesse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  376 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal drøftes med 

Kommissionen, inden de underskrives, for 

at sikre, at de er i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen, især med den tredje 

energipakke; 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal drøftes med 

Kommissionen, inden de underskrives, for 

at sikre, at de er i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen, især med den tredje 

energipakke, og samtidig sikre, at 

følsomme erhvervsoplysninger og 
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handelshemmeligheder hos private 

virksomheder, der driver virksomhed på 

det indre energimarked, beskyttes; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  377 

Bernd Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal drøftes med 

Kommissionen, inden de underskrives, for 

at sikre, at de er i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen, især med den tredje 

energipakke; 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal drøftes med 

Kommissionen, inden de underskrives (på 

basis af deres obligatoriske deltagelse i 

forhandlingerne), for at sikre, at de er i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen, 

især med den tredje energipakke; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal drøftes med 

Kommissionen, inden de underskrives, for 

at sikre, at de er i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen, især med den tredje 

energipakke; 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, ikke henhører under 

Kommissionens kompetenceområde, men 

udelukkende under medlemsstaternes; 

anfægter især den tredje energipakke, som 

frarøver medlemsstaterne deres 

strategiske beføjelser; 

Or. fr 
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Ændringsforslag  379 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, skal drøftes med 

Kommissionen, inden de underskrives, for 

at sikre, at de er i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen, især med den tredje 

energipakke; 

9. understreger, at Kommissionen bør 

informeres om alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, i tråd med forordning 

(EU) nr. 994/2010, artikel 13, stk. 6, litra 

a), skal drøftes med Kommissionen, inden 

de underskrives, for at sikre, at de er i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen, 

især med den tredje energipakke; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  380 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at øge 

gennemsigtigheden af kommercielle 

gaskontrakter for effektivt at fjerne 

kontraktklausuler, der kan misbruges, og 

sikre bedre forhåndskontrol af 

overensstemmelse med EU-retten og 

bestemmelserne om energisikkerhed; 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  381 

Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas, Jan Huitema 
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Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at øge 

gennemsigtigheden af kommercielle 

gaskontrakter for effektivt at fjerne 

kontraktklausuler, der kan misbruges, og 

sikre bedre forhåndskontrol af 

overensstemmelse med EU-retten og 

bestemmelserne om energisikkerhed; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  382 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at øge 

gennemsigtigheden af kommercielle 

gaskontrakter for effektivt at fjerne 

kontraktklausuler, der kan misbruges, og 
sikre bedre forhåndskontrol af 

overensstemmelse med EU-retten og 

bestemmelserne om energisikkerhed; 

10. opfordrer Kommissionen til at sikre 

fuld overensstemmelse med EU-retten for 

alle aftaler forbundet med indkøb af gas 

fra eksterne leverandører med fokus på 

forøgelse af gennemsigtighed; 

understreger, at en sådan styrket 

gennemsigtighed vil øge medlemsstaternes 
og deres virksomheders 

forhandlingsposition og medvirke til at 

sikre en mere markedsbaseret tilgang til 

internationale energiaftaler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  383 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Cornelia Ernst 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at øge 

gennemsigtigheden af kommercielle 
gaskontrakter for effektivt at fjerne 

kontraktklausuler, der kan misbruges, og 

sikre bedre forhåndskontrol af 

overensstemmelse med EU-retten og 

bestemmelserne om energisikkerhed; 

10. opfordrer medlemsstaterne til at 

underrette Kommissionen på frivillig 

basis om gaskontrakter, hvortil der 

henvises udtrykkeligt i mellemstatslige 

aftaler, for effektivt at fjerne 

kontraktklausuler; mener, at det med 

hensyn til kommercielle gaskontrakter er 

det nødvendigt at garantere, at 

forretningsmæssigt følsomme oplysninger 

behandles fortroligt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  384 

Gianluca Buonanno 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at øge 

gennemsigtigheden af kommercielle 

gaskontrakter for effektivt at fjerne 

kontraktklausuler, der kan misbruges, og 

sikre bedre forhåndskontrol af 

overensstemmelse med EU-retten og 

bestemmelserne om energisikkerhed; 

10. opfordrer medlemsstaterne til at øge 

gennemsigtigheden af kommercielle 

gaskontrakter for effektivt at fjerne 

kontraktklausuler, der kan misbruges, og 

sikre bedre forhåndskontrol af 

overensstemmelse med EU-retten og 

bestemmelserne om energisikkerhed; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  385 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at øge 

gennemsigtigheden af kommercielle 

gaskontrakter for effektivt at fjerne 

10. opfordrer Kommissionen til at 

gennemgå den relevante eksisterende 

lovgivning for at øge gennemsigtigheden 
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kontraktklausuler, der kan misbruges, og 

sikre bedre forhåndskontrol af 

overensstemmelse med EU-retten og 

bestemmelserne om energisikkerhed; 

af kommercielle gas- og oliekontrakter og 

for effektivt at fjerne kontraktklausuler, der 

kan misbruges, og dermed sikre bedre 

forhåndskontrol af overensstemmelse med 

EU-retten og bestemmelserne om 

energisikkerhed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  386 

Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen, 

Philippe De Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at øge 

gennemsigtigheden af kommercielle 

gaskontrakter for effektivt at fjerne 

kontraktklausuler, der kan misbruges, og 

sikre bedre forhåndskontrol af 

overensstemmelse med EU-retten og 

bestemmelserne om energisikkerhed; 

10. opfordrer Kommissionen til at øge 

gennemsigtigheden af kommercielle 

gaskontrakter for effektivt at fjerne 

kontraktklausuler, der kan misbruges, og 

sikre bedre forhåndskontrol af 

overensstemmelse med EU-retten og 

bestemmelserne om energisikkerhed; 

understreger, at en sådan styrket 

gennemsigtighed vil øge medlemsstaternes 

og deres virksomheders 

forhandlingsposition og medvirke til at 

sikre en mere markedsbaseret tilgang til 

internationale energiaftaler og samtidig 

fuldt ud respektere kommercielt følsomme 

oplysninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  387 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen til at udgår 
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forberede udkast til kontraktmodeller og 

retningslinjer, herunder en indikativ liste 

over klausuler, der kan misbruges, for at 

skabe en reference for de kompetente 

myndigheder og virksomhederne i 

forbindelse med deres indgåelse af 

kontrakter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  388 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Christian Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen til at 

forberede udkast til kontraktmodeller og 

retningslinjer, herunder en indikativ liste 

over klausuler, der kan misbruges, for at 

skabe en reference for de kompetente 

myndigheder og virksomhederne i 

forbindelse med deres indgåelse af 

kontrakter; 

11. opfordrer Kommissionen til at 

forberede udkast til kontraktmodeller og 

retningslinjer, herunder en indikativ liste 

over klausuler, der kan misbruges, for at 

skabe en reference for de kompetente 

myndigheder og virksomhederne i 

forbindelse med deres indgåelse af 

kontrakter; opfordrer derudover 

Kommissionen til at offentliggøre 

kvartalsvurderinger af de gennemsnitlige 

importpriser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen til at 

forberede udkast til kontraktmodeller og 

retningslinjer, herunder en indikativ liste 

11. opfordrer Kommissionen til at undlade 

at forberede udkast til kontraktmodeller og 

retningslinjer, herunder også en indikativ 
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over klausuler, der kan misbruges, for at 

skabe en reference for de kompetente 

myndigheder og virksomhederne i 

forbindelse med deres indgåelse af 

kontrakter; 

liste over klausuler, der kan misbruges; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  390 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen til at 

forberede udkast til kontraktmodeller og 

retningslinjer, herunder en indikativ liste 

over klausuler, der kan misbruges, for at 

skabe en reference for de kompetente 

myndigheder og virksomhederne i 

forbindelse med deres indgåelse af 

kontrakter; 

11. opfordrer Kommissionen til at 

forberede udkast til kontraktmodeller og 

retningslinjer, herunder en indikativ liste 

over klausuler, der er relevante for EU-

interesser, for at skabe en reference for de 

kompetente myndigheder og 

virksomhederne i forbindelse med deres 

indgåelse af kontrakter; opfordrer 

medlemsstaterne til at øge deres 

samarbejde om mekanismen til 

udveksling af oplysninger med hensyn til 

mellemstatslige aftaler med tredjelande på 

energiområdet for at øge 

gennemsigtigheden og stå stærkere i deres 

forhandlinger med tredjelande og dermed 

sikre mere økonomisk overkommelig 

energi for de europæiske forbrugere; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  391 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger, at med henblik på at 

sikre lige vilkår og styrke EU's 

forhandlingsposition over for 

leverandører udefra skal de kontrakternes 

væsentligste karakteristika samles og 

offentliggøres regelmæssigt for at etablere 

en gennemsigtig benchmark, som de 

kompetente myndigheder og 

virksomhederne kan henvise til i deres 

fremtidige forhandlinger, samtidig med at 

fortroligheden af følsomme oplysninger 

beskyttes; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  392 

Martina Werner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger, at med henblik på at 

sikre lige vilkår og styrke EU's 

forhandlingsposition over for 

leverandører udefra skal de kontrakternes 

væsentligste karakteristika samles og 

offentliggøres regelmæssigt for at etablere 

en gennemsigtig benchmark, som de 

kompetente myndigheder og 

virksomhederne kan henvise til i deres 

fremtidige forhandlinger, samtidig med at 

fortroligheden af følsomme oplysninger 

beskyttes; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  393 

Pavel Telička, Fredrick Federley, Philippe De Backer 
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Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger, at med henblik på at 

sikre lige vilkår og styrke EU's 

forhandlingsposition over for 

leverandører udefra skal de kontrakternes 

væsentligste karakteristika samles og 

offentliggøres regelmæssigt for at etablere 

en gennemsigtig benchmark, som de 

kompetente myndigheder og 

virksomhederne kan henvise til i deres 

fremtidige forhandlinger, samtidig med at 

fortroligheden af følsomme oplysninger 

beskyttes; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger, at med henblik på at sikre 

lige vilkår og styrke EU's 

forhandlingsposition over for leverandører 

udefra skal de kontrakternes væsentligste 

karakteristika samles og offentliggøres 

regelmæssigt for at etablere en 

gennemsigtig benchmark, som de 

kompetente myndigheder og 

virksomhederne kan henvise til i deres 

fremtidige forhandlinger, samtidig med at 

fortroligheden af følsomme oplysninger 

beskyttes; 

12. understreger, at det med henblik på at 

styrke EU's forhandlingsposition over for 

leverandører udefra er nødvendigt at give 

beføjelser og frihed til medlemsstaterne, 

som alene kan garantere en langsigtet 

løsning, samtidig med at fortroligheden af 

følsomme oplysninger beskyttes; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  395 

András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas 
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Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger, at med henblik på at sikre 

lige vilkår og styrke EU's 

forhandlingsposition over for leverandører 

udefra skal de kontrakternes væsentligste 

karakteristika samles og offentliggøres 

regelmæssigt for at etablere en 

gennemsigtig benchmark, som de 

kompetente myndigheder og 

virksomhederne kan henvise til i deres 

fremtidige forhandlinger, samtidig med at 

fortroligheden af følsomme oplysninger 

beskyttes; 

12. understreger, at med henblik på at sikre 

lige vilkår og styrke EU's 

forhandlingsposition over for leverandører 

udefra skal de kontrakternes væsentligste 

karakteristika samles og offentliggøres 

regelmæssigt for at skabe 

gennemsigtighed, som de kompetente 

myndigheder og virksomhederne kan 

udnytte i deres fremtidige forhandlinger, 

samtidig med at fortroligheden af 

følsomme oplysninger beskyttes, og der er 

overensstemmelse med EU's 

konkurrencelovgivning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  396 

Gianluca Buonanno 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger, at med henblik på at sikre 

lige vilkår og styrke EU's 

forhandlingsposition over for leverandører 

udefra skal de kontrakternes væsentligste 

karakteristika samles og offentliggøres 

regelmæssigt for at etablere en 

gennemsigtig benchmark, som de 

kompetente myndigheder og 

virksomhederne kan henvise til i deres 

fremtidige forhandlinger, samtidig med at 

fortroligheden af følsomme oplysninger 

beskyttes; 

12. understreger, at med henblik på at sikre 

lige vilkår og styrke EU's 

forhandlingsposition over for leverandører 

udefra skal kontrakternes væsentligste 

karakteristika samles og regelmæssigt 

meddeles de kompetente myndigheder for 

at etablere en gennemsigtig benchmark, 

som både de kompetente myndigheder selv 

og virksomhederne kan henvise til i deres 

fremtidige forhandlinger, samtidig med at 

fortroligheden af følsomme oplysninger 

beskyttes; 

Or. it 
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Ændringsforslag  397 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger, at med henblik på at sikre 

lige vilkår og styrke EU's 

forhandlingsposition over for leverandører 

udefra skal de kontrakternes væsentligste 

karakteristika samles og offentliggøres 

regelmæssigt for at etablere en 

gennemsigtig benchmark, som de 

kompetente myndigheder og 
virksomhederne kan henvise til i deres 

fremtidige forhandlinger, samtidig med at 

fortroligheden af følsomme oplysninger 

beskyttes; 

12. understreger, at med henblik på at sikre 

lige vilkår og styrke EU's 

forhandlingsposition over for leverandører 

udefra skal de kontrakternes væsentligste 

karakteristika samles og være mere 

gennemsigtige for at etablere en 

vejledende benchmark, som 

virksomhederne kan henvise til i deres 

fremtidige forhandlinger, samtidig med at 

fortroligheden af følsomme oplysninger 

beskyttes; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  398 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Cora 

van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger, at med henblik på at sikre 

lige vilkår og styrke EU's 

forhandlingsposition over for leverandører 

udefra skal de kontrakternes væsentligste 

karakteristika samles og offentliggøres 

regelmæssigt for at etablere en 

gennemsigtig benchmark, som de 

kompetente myndigheder og 

virksomhederne kan henvise til i deres 

fremtidige forhandlinger, samtidig med at 

fortroligheden af følsomme oplysninger 

beskyttes; 

12. understreger, at med henblik på at sikre 

lige vilkår og styrke EU's 

forhandlingsposition over for leverandører 

udefra skal de kontrakternes væsentligste 

karakteristika samles og offentliggøres 

regelmæssigt for at etablere en 

gennemsigtig benchmark, som de 

kompetente myndigheder og 

virksomhederne kan henvise til i deres 

fremtidige forhandlinger, samtidig med at 

fortroligheden af følsomme oplysninger 

beskyttes, hvorved der sikres en mere 

markedsbaseret tilgang og reel 

konkurrence i energikontrakter, og 

hvorved tredjelandes misbrug af 
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dominerende stillinger undgås; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  399 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  400 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  401 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 
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 DA 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  402 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  403 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

13. opfordrer Kommissionen til at forfølge 

målet for nedbringelse af afhængigheden af 

energiimport og til at offentliggøre 

regelmæssige fremskridtsrapporter i denne 

henseende; minder i denne sammenhæng 

om, at ambitiøse politikker vedrørende 

vedvarende energi og energieffektivitet for 

2020, 2030 og 2050 vil være de største 

drivkræfter i opnåelsen af dette mål; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  404 

Gianluca Buonanno 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 
offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

13. opfordrer Kommissionen til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter, hvad angår 

nedbringelse af EU's afhængighed af 

energiimport; 

Or. it 

Ændringsforslag  405 

Olle Ludvigsson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 
afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

13. opfordrer Kommissionen til at træffe 

foranstaltninger for at nedbringe 
afhængigheden af energiimport gennem 

stigende anvendelse af vedvarende energi 
og styrket energieffektivitet; opfordrer 

Kommissionen til at offentliggøre 

regelmæssige fremskridtsrapporter i denne 

henseende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  406 

Eugen Freund 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 
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 DA 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

13. opfordrer Kommissionen til at definere 

energiforsyningssikkerhed som et af de 

vigtigste mål og efterfølgende etablere et 

EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  407 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 
afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

13. opfordrer Kommissionen til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter om afhængigheden af 

energiimport; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  408 

Vladimír Maňka 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende, 

hvor dette mål integrerer den afgørende 

rolle for energieffektivitet som verdens 

"førende brændstof" ifølge Det 
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Internationale Energiagentur og som den 

billigste og hurtigste metode til 

nedbringelse af EU's forbrugeres og 

industriers regninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  409 

Jeppe Kofod 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

fremhæver den vigtige rolle, som 

energieffektivitet og vedvarende 

energikilder spiller i opnåelsen af disse 

mål; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  410 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Paul 

Tang, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

13. opfordrer Kommissionen til at overveje 

at etablere et EU-omfattende mål for 

nedbringelse af afhængigheden af 

energiimport og til at offentliggøre 

regelmæssige fremskridtsrapporter i denne 

henseende; mener imidlertid, at mål, der 

kan håndhæves og er bindende, eller 

energieffektivitet og vedvarende energi er 

de vigtigste midler til nedbringelse af 
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importafhængighed; opfordrer 

Kommissionen til at foreslå en revision af 

forordning (EU) nr. 994/2010 om 

naturgasforsyningssikkerheden med 

henblik på at øge reserver, eventuelt ved 

at fastlægge fælles strategiske reserver og 

fremme omstillingen fra gas til 

vedvarende energikilder såsom biomasse, 

geotermisk energi og solvarme; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  411 

Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

13. opfordrer Kommissionen til at overveje 

at etablere et EU-omfattende mål for 

nedbringelse af afhængigheden af 

energiimport og til at offentliggøre 

regelmæssige fremskridtsrapporter i denne 

henseende; mener imidlertid, at mål, der 

kan håndhæves og er bindende, eller 

energieffektivitet og vedvarende energi er 

de vigtigste midler til nedbringelse af 

importafhængighed; opfordrer 

Kommissionen til at foreslå en revision af 

forordning (EU) nr. 994/2010 om 

naturgasforsyningssikkerheden med 

henblik på at øge reserver, eventuelt ved 

at fastlægge fælles strategiske reserver og 

fremme omstillingen fra gas til 

vedvarende energikilder såsom geotermisk 

energi, solvarme, vind, vedvarende 

havenergi og biomasse, hvor biomassen 

opfylder kravene i relation til ILUC; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  412 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 
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Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende vejledende mål for 

nedbringelse af afhængigheden af 

energiimport og til at offentliggøre 

regelmæssige fremskridtsrapporter i denne 

henseende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  413 

Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden, der fører tilsyn med 

energiimportens diversificeringsgrad, og 

som offentliggør regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  414 

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål og udvikle konkrete 

tiltag for nedbringelse af afhængigheden af 

energiimport og til at offentliggøre 

regelmæssige fremskridtsrapporter i denne 
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henseende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  415 

Kathleen Van Brempt, Martina Werner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at etablere 

et EU-omfattende mål for nedbringelse af 

afhængigheden af energiimport og til at 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

13. opfordrer Kommissionen til at overveje 

at etablere et EU-omfattende mål for 

nedbringelse af afhængigheden af fossile 

brændstoffer og til at offentliggøre 

regelmæssige fremskridtsrapporter i denne 

henseende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  416 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia Toia, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Paul Tang, Kathleen 

Van Brempt, Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13a. understreger, at det er uhyre vigtigt 

at øge inddragelsen af den europæiske 

industri og brugen af europæisk teknologi 

i alle led af energiproduktionskæden, 

hvilket ikke kun omfatter råvarer, men 

også produktion, raffinering, lagring, 

transport og distribution, eftersom disse er 

afgørende for at nedbringe EU's 

afhængighed af energiimport; 

Or. en 
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Ændringsforslag  417 

Bernd Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13b. understreger, at det, navnlig i 

betragtning af den øgede afkobling af 

anlæggene og udviklingen i 

industriproduktionen generelt, er af stor 

betydning at styrke inddragelsen af den 

europæiske industri og europæisk 

teknologi i hele produktionskæden; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  418 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at diversiteten i 

medlemsstaternes energimix, der er 

baseret på deres respektive potentiale, 

erfaringer, knowhow og økonomiske 

omkostninger og behov, er et aktiv for EU 

som helhed, eftersom den styrker dets 

modstandskraft imod 

forsyningsforstyrrelser, sætter det i stand 

til at træffe optimale energivalg ud fra en 

omkostningssynsvinkel og gør det muligt 

at udvikle forskellige teknologier og 

konkurrere på markedet, hvorved 

energiomkostningerne presses nedad; 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  419 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at diversiteten i 

medlemsstaternes energimix, der er baseret 

på deres respektive potentiale, erfaringer, 

knowhow og økonomiske omkostninger og 

behov, er et aktiv for EU som helhed, 

eftersom den styrker dets modstandskraft 

imod forsyningsforstyrrelser, sætter det i 

stand til at træffe optimale energivalg ud 

fra en omkostningssynsvinkel og gør det 

muligt at udvikle forskellige teknologier og 

konkurrere på markedet, hvorved 

energiomkostningerne presses nedad; 

14. mener, at diversiteten i 

medlemsstaternes energimix, der er baseret 

på deres respektive potentiale, erfaringer, 

knowhow og økonomiske omkostninger og 

behov, er et aktiv for EU som helhed - med 

den fælles forståelse af, at EU's klima- og 

energimål er opfyldt - eftersom den 

muliggør, at der drages fordel af de 

naturlige forhold, styrker modstandskraft 

imod forsyningsforstyrrelser, skaber 

mulighed for optimale energivalg ud fra en 

omkostningssynsvinkel og gør det muligt 

at udvikle forskellige teknologier og 

konkurrere på markedet, hvorved 

energiomkostningerne presses nedad; 

Or. en 

Ændringsforslag  420 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at diversiteten i 

medlemsstaternes energimix, der er baseret 

på deres respektive potentiale, erfaringer, 

knowhow og økonomiske omkostninger og 

behov, er et aktiv for EU som helhed, 

eftersom den styrker dets modstandskraft 

imod forsyningsforstyrrelser, sætter det i 

stand til at træffe optimale energivalg ud 

fra en omkostningssynsvinkel og gør det 

muligt at udvikle forskellige teknologier og 

konkurrere på markedet, hvorved 

energiomkostningerne presses nedad; 

14. mener, at diversiteten i 

medlemsstaternes energimix, der er baseret 

på deres respektive potentiale, erfaringer, 

knowhow og de samlede omkostninger og 

behov, er et aktiv for EU som helhed, 

eftersom den styrker dets modstandskraft 

imod forsyningsforstyrrelser, sætter det i 

stand til at træffe optimale energivalg ud 

fra en omkostningssynsvinkel og gør det 

muligt at udvikle forskellige teknologier og 

konkurrere på markedet, hvorved 

energiomkostningerne presses nedad, idet 

man samtidig bidrager til de fælles mål 

om energi- og klimastrategier og -

politikker; 

Or. en 
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Ændringsforslag  421 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at diversiteten i 

medlemsstaternes energimix, der er baseret 

på deres respektive potentiale, erfaringer, 

knowhow og økonomiske omkostninger og 

behov, er et aktiv for EU som helhed, 

eftersom den styrker dets modstandskraft 

imod forsyningsforstyrrelser, sætter det i 

stand til at træffe optimale energivalg ud 

fra en omkostningssynsvinkel og gør det 

muligt at udvikle forskellige teknologier 

og konkurrere på markedet, hvorved 

energiomkostningerne presses nedad; 

14. mener, at diversiteten i 

medlemsstaternes energimix, der er baseret 

på deres respektive potentiale, erfaringer, 

knowhow og økonomiske omkostninger og 

behov, er et aktiv for EU som helhed, 

eftersom den styrker dets modstandskraft 

imod forsyningsforstyrrelser; understreger 

imidlertid behovet for at forfølge EU's 

langsigtede mål om at sikre overgangen 

fra et energisystem baseret på fossile 

brændstoffer til et system baseret på 

vedvarende energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  422 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at diversiteten i 

medlemsstaternes energimix, der er baseret 

på deres respektive potentiale, erfaringer, 

knowhow og økonomiske omkostninger og 

behov, er et aktiv for EU som helhed, 

eftersom den styrker dets modstandskraft 

imod forsyningsforstyrrelser, sætter det i 

stand til at træffe optimale energivalg ud 

fra en omkostningssynsvinkel og gør det 

muligt at udvikle forskellige teknologier og 

konkurrere på markedet, hvorved 

energiomkostningerne presses nedad; 

14. mener, at diversiteten i 

medlemsstaternes energimix, der er baseret 

på deres respektive potentiale, miljøet, den 

geografiske placering, erfaringer, 

knowhow og økonomiske omkostninger og 

behov, er et aktiv for EU som helhed, 

eftersom den styrker dets modstandskraft 

imod forsyningsforstyrrelser, sætter det i 

stand til at træffe optimale energivalg ud 

fra en omkostningssynsvinkel og gør det 

muligt at udvikle forskellige teknologier og 

konkurrere på markedet, hvorved 

energiomkostningerne presses nedad; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  423 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Martina Werner, Clare Moody, Jude 

Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche, 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at diversiteten i 

medlemsstaternes energimix, der er baseret 

på deres respektive potentiale, erfaringer, 

knowhow og økonomiske omkostninger og 

behov, er et aktiv for EU som helhed, 

eftersom den styrker dets modstandskraft 

imod forsyningsforstyrrelser, sætter det i 

stand til at træffe optimale energivalg ud 

fra en omkostningssynsvinkel og gør det 

muligt at udvikle forskellige teknologier og 

konkurrere på markedet, hvorved 

energiomkostningerne presses nedad; 

14. mener, at diversiteten i 

medlemsstaternes energimix, der er baseret 

på deres respektive potentiale, erfaringer, 

knowhow og økonomiske omkostninger og 

behov, er et aktiv for EU som helhed, 

eftersom den styrker dets modstandskraft 

imod forsyningsforstyrrelser, sætter det i 

stand til at træffe optimale energivalg ud 

fra en omkostningssynsvinkel og gør det 

muligt at udvikle forskellige teknologier og 

konkurrere på markedet, hvorved 

energiomkostningerne presses nedad; 

understreger imidlertid, at en generel, 

stabil og gennemsigtig styringsramme for 

EU, der er baseret på den fuldstændige 

gennemførelse af lovgivningen og 

fastsættelse af bindende mål og stærke 

målsætninger, vil styrke EU's 

modstandskraft imod afbrydelser af 

forsyningen og give EU mulighed for at 

træffe de økonomisk optimale valg og 

derved presse energiomkostningerne 

nedad; bindende nationale mål og EU-

mål for energieffektivitet og vedvarende 

energi skaber vækst og arbejdspladser og 

vil bidrage til at sikre EU's teknologiske 

førerposition på disse områder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  424 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, 

Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer 
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Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at diversiteten i 

medlemsstaternes energimix, der er baseret 

på deres respektive potentiale, erfaringer, 

knowhow og økonomiske omkostninger og 

behov, er et aktiv for EU som helhed, 

eftersom den styrker dets modstandskraft 

imod forsyningsforstyrrelser, sætter det i 

stand til at træffe optimale energivalg ud 

fra en omkostningssynsvinkel og gør det 

muligt at udvikle forskellige teknologier og 

konkurrere på markedet, hvorved 

energiomkostningerne presses nedad; 

14. mener, at diversiteten i 

medlemsstaternes energimix, der er baseret 

på deres respektive potentiale, erfaringer, 

knowhow og økonomiske omkostninger og 

behov, er et aktiv for EU som helhed, 

eftersom den styrker dets modstandskraft 

imod forsyningsforstyrrelser, sætter det i 

stand til at træffe optimale energivalg ud 

fra en omkostningssynsvinkel og gør det 

muligt at udvikle forskellige teknologier og 

konkurrere på markedet, hvorved 

energiomkostningerne presses nedad; 

insisterer imidlertid på, at den nationale 

mangfoldighed ikke må udgøre en 

hindring for det indre marked, og at 

medlemsstaterne skal overholde reglerne 

for statsstøtte fuldt ud, foretage 

hensigtsmæssige investeringer i deres 

hjemlige transmissionsinfrastrukturer og 

sikre en høj grad af sammenkobling og 

modstandsdygtighed i deres nationale 

energisystemer for at gennemføre EU's 

mål for energisikkerhed og 

energimarkeder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  425 

Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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 14a. erindrer om, at EU's 

energiforsyningssikkerhed også er 

afhængig af elektricitetsforsyning uden 

afbrydelser; bemærker, at der er behov for 

produktion af elektricitet svarende til en 

grundbelastning for at opretholde den 

højeste grad af kvalitet og pålidelighed i 

EU's elektricitetssystem, samtidig med at 

man integrerer den supplerende 

lejlighedsvise kapacitet fra vedvarende 

energikilder; opfordrer Kommissionen til 

at træffe hensigtsmæssige 

foranstaltninger for at intensivere 

investeringerne i disse teknologier med 

lav CO2-udledning, der kan sikre en 

elektricitetsproduktion svarende til en 

grundbelastning; understreger behovet 

for at udvikle oplagringsløsninger for 

energi for at sikre den fremtidige stabilitet 

i elforsyningen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  426 

Nadine Morano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14a. minder om, at EU's 

energiforsyningssikkerhed også afhænger 

af en uafbrudt elektricitetsforsyning, 

særligt for virksomheder med et stort 

elforbrug; bemærker, at 

basiselproduktionen er en nødvendighed 

for at opretholde det højest mulige 

kvalitetsniveau og sikre et pålideligt elnet 

i EU, samtidig med at periodisk svingende 

vedvarende energikilder integreres; 

konstaterer, at vandkraft, bioenergi og 

atomenergi er nogle af de tilgængelige 

teknologier med lav CO2-emission, og 

anmoder Kommissionen om at træffe 

foranstaltninger med henblik på at 
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fremme investeringer i disse 

elproduktionsteknologier; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  427 

Jeppe Kofod 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, 

der bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  428 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, 

der bidrager til energisikkerheden og 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer og bør bringe sin 

afhængighed af kerneenergi til ophør ved 

at maksimere sin udnyttelse af egne 

energikilder, herunder konventionelle 

fossile brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder og frem for alt 

ved at fremme energibesparelser og et 

bæredygtigt forbrug; bemærker, at 
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klimamålene; energiafhængigheden bør mindskes ved at 

følge strenge regler for miljøbeskyttelse, 

herunder for boringer til havs og 

bestræbelserne på at sikre produktion fra 

alternative energikilder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  429 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, 

der bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved i første omgang at 

mindske energibehovet gennem 

foranstaltninger til sikring af 

energieffektivitet og ved at maksimere 

anvendelsen af egne energikilder, herunder 

fossile brændstoffer med lave CO2-

emissioner og vedvarende energikilder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  430 

Eugen Freund 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 
vedvarende energikilder, og understreger 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne bæredygtige 

energikilder og ved at skabe et fremsynet 

energisystem, prioritere energieffektivitet 

og vedvarende energikilder og derved tage 
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derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, 

der bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

hensyn til omkostningseffektiviteten og 

omkostninger i livscyklussen for 

forskellige teknologier; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  431 

Olle Ludvigsson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 
vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, der 

bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af sikre og vedvarende egne 

energikilder med lave CO2-emissioner, 

navnlig vedvarende energikilder, og 

understreger derfor, at der ikke bør 

diskrimineres imod noget brændstof eller 

nogen teknologi, der bidrager til 

energisikkerheden og klimamålene på lang 

sigt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  432 

András Gyürk, Algirdas Saudargas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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noget brændstof eller nogen teknologi, 

der bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  433 

Pavel Telička 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, der 

bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, 

inklusive egne ikke-vedvarende primære 

energikilder, der bidrager til 

energisikkerheden og klimamålene; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  434 

Theresa Griffin, Clare Moody, Jude Kirton-Darling 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af bæredygtige energikilder og 

potentialet for energieffektivitet inden for 

byggeri og transport; henviser til, at 

energieffektivitet og reaktioner på 

efterspørgselssiden skal kunne 
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noget brændstof eller nogen teknologi, 

der bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

konkurrere på lige fod med 

produktionskapacitet, idet man tager 

hensyn til de mulige fordele ved 

energieffektivitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  435 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, 

der bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af fossile brændstoffer ved 

for det første at øge energieffektiviteten 

inden for centrale sektorer som bygninger 

og ved at maksimere brugen af 

vedvarende energikilder; opfordrer derfor 

til den fuldstændige gennemførelse af den 

eksisterende europæiske lovgivning for 

vedvarende energikilder og 

energieffektivitet, herunder bindende 

nationale mål for perioden 2021-2030; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  436 

Miguel Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 
vedvarende energikilder, og understreger 

15. mener, at Unionen kan og bør 

nedbringe sin afhængighed af særlige 

leverandører og brændstoffer ved at 

maksimere sin udnyttelse af egne 

vedvarende energikilder; skønner i denne 

henseende, at de decentrale 

produktionssystemer, der anvender 
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derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, 

der bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

minivandkraftværker, biomasse, biogas, 

solenergi, vind- og geotermisk energi, 

åbner mulighed for at diversificere og 

derved øge sikkerheden af 

forsyningskilderne, muliggør en mere 

demokratisk kontrol af 

produktionsprocesserne og energiforbrug, 

mindsker miljøvirkningen, og kan sagtens 

forvaltes og koordineres af et intelligent 

net; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  437 

Fredrick Federley, Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 
vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, 

der bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at øge 

energieffektiviteten inden for industri, 

transport og bygninger (både i den 

offentlige og den private sektor samt i 

private hjem) samt ved at maksimere 

anvendelsen af egne energikilder, navnlig 

vedvarende energikilder, i 

overensstemmelse med EU's 

energisikkerhed og klimamål; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  438 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Edouard Martin, Martina Werner, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, 

Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 
vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, 

der bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af vedvarende energikilder og 

potentialet for energieffektivitet i 

bygninger og i transportsektoren; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  439 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, 

der bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

energiafhængighed af enkelte 
leverandører ved at udvikle centrale 

infrastrukturer, der giver mulighed for 

handel med energi mellem EU's sydlige 
og nordlige medlemsstater samt ved at 

maksimere anvendelsen af egne 

energikilder, herunder konventionelle og 

ukonventionelle fossile brændstoffer med 

lave CO2-emissioner og vedvarende 

energikilder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  440 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 



 

AM\1065517DA.doc 101/135 PE560.739v01-00 

 DA 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 
vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, 

der bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af vedvarende energikilder og 

potentialet for energieffektivitet i 

bygninger og inden for transportsektoren; 

bemærker, at transportområdet tegner sig 

for omkring en fjerdedel af EU's 

drivhusgasudledninger; understreger, at 

EU har hårdt brug for en ordning for 

perioden efter 2020 for at forsætte 

fjernelsen af CO2 fra transportsektoren, 

f.eks. gennem brug af avancerede 

biobrændstoffer og elektricitet fra 

vedvarende kilder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  441 

Vladimír Maňka 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, der 

bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved for det første at styrke 

energieffektiviteten inden for 

nøglesektorer såsom bygninger, udnyttelse 

af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, der 

bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

Or. en 
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Ændringsforslag  442 

Paul Rübig 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, 

der bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne bæredygtige 

energikilder, herunder konventionelle og 

ukonventionelle fossile brændstoffer med 

lavemission og vedvarende energikilder, 

idet man tager hensyn til 

omkostningseffektiviteten og de 

livscyklusbaserede omkostninger ved de 

forskellige teknologier; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  443 

Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 
vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, der 

bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder med lave 

emissioner, navnlig vedvarende 

energikilder; understreger, at der ikke bør 

diskrimineres imod noget vedvarende og 

CO2-fattigt brændstof eller nogen 

teknologi, der bidrager til 

energisikkerheden og klimamålene; 

Or. en 
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Ændringsforslag  444 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 
vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, 

der bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere 

energiproduktion fra vedvarende 

ressourcer, der er tilgængelige inden for 

EU uden at skulle anvende import fra 

tredjelande; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  445 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 
vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, der 

bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af vedvarende energikilder, og 

understreger derfor, at kun brændstof eller 

teknologi, der er miljømæssigt bæredygtig, 

kan bidrage til den langsigtede 

energisikkerhed og klimamålene; 

Or. en 
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Ændringsforslag  446 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, der 

bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, der 

bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; mener dog, at hydraulisk 

frakturering er en teknik med alt for 

alvorlige miljømæssige og 

sundhedsmæssige konsekvenser til, at 

skiferolie og -gas skal udgøre et seriøst 

alternativ til konventionelle olie- og 

gaskilder; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  447 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Gianluca Buonanno 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, der 

bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke på forhånd bør 

diskrimineres imod noget brændstof eller 

nogen teknologi, der bidrager til 

energisikkerheden og klimamålene; 
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Or. fr 

 

Ændringsforslag  448 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, 

der bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af bæredygtige egne 

energikilder, herunder fossile brændstoffer 

med lavemission og vedvarende 

energikilder, og understreger derfor, at 

omkostningseffektivitet og 

livscyklusomkostninger for de forskellige 

teknologier skal inddrages i udarbejdelsen 

af strategien; 

Or. de 

Ændringsforslag  449 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, 

Philippe De Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at maksimere sin 

udnyttelse af egne energikilder, herunder 

konventionelle og ukonventionelle fossile 

brændstoffer med lavemission og 

vedvarende energikilder, og understreger 

derfor, at der ikke bør diskrimineres imod 

noget brændstof eller nogen teknologi, 

der bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

15. mener, at Unionen kan nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer styrke energieffektiviteten 

inden for industri, transport og bygninger 

(både i den offentlige og den private 

sektor samt i private hjem) samt ved at 

maksimere sin udnyttelse af egne 

energikilder, herunder konventionelle og 

ukonventionelle brændstoffer med 

lavemission og navnlig vedvarende 

energikilder, i overensstemmelse med 

EU's mål for energisikkerhed og klima; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  450 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 15a. understreger, at EU bør udnytte de 

muligheder, som energikilderne i det 

østlige Middelhavsområde giver, navnlig 

med henblik på at etablere et knudepunkt 

for middelhavsgas gennem en korridor fra 

det sydøstlige Middelhavsområde til 

Europa for at styrke EU's 

energisikkerhed; opfordrer EU til at 

fremme initiativer for samarbejdet i 

energisektoren mellem landene i det 

østlige Middelhavsområde og dermed 

bidrage til fred og økonomisk velstand for 

befolkningen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  451 

Kathleen Van Brempt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige 

reguleringsmæssige byrder for de 

foretagender, der er villige til at investere 

inden for disse områder, skal undgås; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  452 

Jeppe Kofod 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige 

reguleringsmæssige byrder for de 

foretagender, der er villige til at investere 

inden for disse områder, skal undgås; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  453 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Theresa Griffin, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Soledad Cabezón 

Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, 

Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige 

reguleringsmæssige byrder for de 

foretagender, der er villige til at investere 

inden for disse områder, skal undgås; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  454 

Gunnar Hökmark 
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Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige 

reguleringsmæssige byrder for de 

foretagender, der er villige til at investere 

inden for disse områder, skal undgås; 

16. understreger, at en ambitiøs 

klimapolitik er forenelig med såvel 

målene for energisikkerhed og mindre 

afhængighed af de dele af verden, hvor 

strategiske energiressourcer anvendes 

som en del af udenrigspolitikken; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  455 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige reguleringsmæssige 

byrder for de foretagender, der er villige til 

at investere inden for disse områder, skal 

undgås; 

16. mener, at egne vedvarende kilder, som 

har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige reguleringsmæssige 

byrder for de foretagender, der er villige til 

at investere inden for disse områder, skal 

undgås; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  456 

Olle Ludvigsson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige reguleringsmæssige 

byrder for de foretagender, der er villige til 

at investere inden for disse områder, skal 

undgås; 

16. mener, at egne sikre og vedvarende 

kilder med lave CO2-emissioner, navnlig 

vedvarende energikilder, som har 

potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige reguleringsmæssige 

byrder for de foretagender, der er villige til 

at investere inden for disse områder, skal 

undgås; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  457 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 
har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige 

reguleringsmæssige byrder for de 

foretagender, der er villige til at investere 

inden for disse områder, skal undgås; 

16. mener, at egne energiressourcer har 

potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed med henblik på 

at muliggøre EU's overgang til en fremtid 

med lave CO2-emissioner på en 

omkostningseffektiv måde i henhold til 

EU's klimamål; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  458 

Sorin Moisă 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 
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energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige 

reguleringsmæssige byrder for de 

foretagender, der er villige til at investere 

inden for disse områder, skal undgås; 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes, 

idet man samtidig fuldt ud overholder 

miljø-, sundheds- og 

sikkerhedslovgivningen samt 

proportionalitetsprincippet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  459 

Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige 

reguleringsmæssige byrder for de 

foretagender, der er villige til at investere 

inden for disse områder, skal undgås; 

16. mener, at egne kilder med lave CO2-

emissioner, som har potentialet til at øge 

EU's energiforsyningssikkerhed, bør 

udnyttes, idet man samtidig overholder 

EU's miljølovgivning og tager hensyn til 

medlemsstaternes særlige kendetegn og 

omkostningseffektivitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  460 

Miguel Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 
har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige reguleringsmæssige 

byrder for de foretagender, der er villige til 

at investere inden for disse områder, skal 

undgås; 

16. mener, at egne vedvarende kilder, som 

både har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, og som 

samtidig nedbringer miljøvirkningen, bør 

udnyttes fuldt ud, og at unødige 

reguleringsmæssige byrder for de 

foretagender, der er villige til at investere 

inden for disse områder, skal undgås; 

Or. es 
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Ændringsforslag  461 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige reguleringsmæssige 

byrder for de foretagender, der er villige til 

at investere inden for disse områder, skal 

undgås; 

16. mener, at energiproduktion fra 

vedvarende kilder, der er tilgængelige 

inden for EU, uden at være afhængig af 

importer fra tredjelande, som har 

potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige reguleringsmæssige 

byrder for de foretagender, der er villige til 

at investere inden for dette område, skal 

undgås; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  462 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige reguleringsmæssige 

byrder for de foretagender, der er villige til 

at investere inden for disse områder, skal 

undgås; 

16. mener, at vedvarende kilder, som har 

potentialet til at øge EU's energisikkerhed, 

bør udnyttes fuldt ud, og at unødige 

reguleringsmæssige byrder for de 

foretagender, der er villige til at investere 

inden for disse områder, skal undgås; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  463 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige 

reguleringsmæssige byrder for de 

foretagender, der er villige til at investere 

inden for disse områder, skal undgås; 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

med forsigtighed; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  464 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige reguleringsmæssige 

byrder for de foretagender, der er villige til 

at investere inden for disse områder, skal 

undgås; 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes, 

idet man samtidig tager hensyn til 

medlemsstaternes særlige kendetegn og 

omkostningseffektiviteten, og at unødige 

reguleringsmæssige byrder for de 

foretagender, der er villige til at investere 

inden for disse områder, skal undgås; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  465 

Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, 

Philippe De Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, bør udnyttes 

fuldt ud, og at unødige 

reguleringsmæssige byrder for de 

foretagender, der er villige til at investere 

inden for disse områder, skal undgås; 

16. mener, at egne kilder, både 

konventionelle og ukonventionelle, som 

har potentialet til at øge EU's 

energiforsyningssikkerhed, kan overvejes 

af medlemsstaterne, hvis de fuldt ud 

overholder den relevante lovgivning 

vedrørende miljø, folkesundhed og 

sikkerhed og bidrager til EU's 

overordnede mål vedrørende klima, 

bæredygtighed og sikkerhed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  466 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16a. mener, at den igangværende 

teknologiske udvikling inden for 

vedvarende energikilder bidrager til at 

gøre dem til et sikkert valg, når det gælder 

om at øge energisikkerheden ved f.eks. at 

kombinere forskellige vedvarende 

energikilder og lagringsmekanismer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  467 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16a. opfordrer Kommissionen til at 

færdiggøre evalueringen af sine 
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henstillinger om hydraulisk frakturering 

med stor volumen (2014/70/EU) og til 

hurtigt at fremsætte forslag til bindende 

EU-lovgivning inden udgangen af 2016; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  468 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón 

Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, 

Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16a. mener, at anvendelsen af hydraulisk 

frakturering i Unionen indebærer risici 

og negative konsekvenser for klimaet, 

miljøet og folkesundheden og truer 

opfyldelsen af EU's langsigtede mål for 

dekarbonisering; mener desuden ikke, at 

hydraulisk frakturering er en lovende 

teknologi på grund af de ukonventionelle 

brændstoffers begrænsede potentiale til at 

bidrage til dækningen af EU's fremtidige 

energiefterspørgsel, kombineret med høje 

investerings- og driftsomkostninger; 

opfordrer derfor medlemsstaterne til ikke 

at tillade nogen nye transaktioner 

vedrørende efterforskning eller udvinding 

af ukonventionelle brændstoffer i EU, 

indtil det er bevist, at det er sikkert for 

miljøet, borgerne og dem, der udfører 

arbejdet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  469 

Vladimir Urutchev 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i anlægsprojekter for de 

vigtigste sammenkoblinger og udvikling af 

Europas egne energikilder på grundlag af 

en teknologineutral tilgang; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  470 

Adina-Ioana Vălean 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at tiltrække 

private investeringer i udvikling af 

Europas egne energikilder på grundlag af 

en teknologineutral tilgang; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  471 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

17. opfordrer Kommissionen til at bruge de 

eksisterende EU-finansieringsordninger 

effektivt, herunder Den Europæiske Fond 
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Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 

for Strategiske Investeringer, med henblik 

på at støtte investering, forskning og 

innovation i energi for egne energikilder, 

energieffektivitet og energiteknologier; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  472 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i nøglesektorer for 

energieffektivitet og vedvarende 

energikilder ved at påtage sig en større 

andel af projektrisikoen for at tiltrække 

privat finansiering; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  473 

Olle Ludvigsson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas sikre og 

vedvarende egne energikilder med lave 
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teknologineutral tilgang; CO2-udledninger, navnlig vedvarende 

energikilder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  474 

Kathleen Van Brempt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

bæredygtige investeringer på 

energiområdet som defineret i forordning 

(EU) nr. 2015/0009; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  475 

Eugen Freund 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at fremme 

investeringer med stor social og 

økonomisk værdi som f.eks. i 

energieffektivitet, eftersom dette er en 

vigtig drivkraft for nye job, styrker 

energisikkerheden og bidrager til 

virkeliggørelsen af klimamålene; 

Or. en 
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Ændringsforslag  476 

András Gyürk, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang og 

energieffektivitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  477 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

vedvarende energikilder på grundlag af en 

komplet cost-benefit-analyse og deres 

reelle bidrag til virkeliggørelsen af EU's 

mål inden for energi- og klimarammen 

for 2030; 

Or. en 
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Ændringsforslag  478 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en komplet 

cost-benefit-analyse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  479 

Miguel Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

vedvarende energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  480 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af 

energiproduktion fra vedvarende kilder, 

der findes i EU; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  481 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af alle eksisterende EU-

finansieringsordninger med henblik på at 

støtte investering i udvikling af Europas 

modstandsdygtighed på energiområdet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  482 

Kathleen Van Brempt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 
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Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 

Investeringer, med henblik på at støtte 

bæredygtige investeringer som fastlagt i 

forordning (EU) nr. 2015/0009 samt at nå 

og overgå vores klima- og energimål for 

2020 og 2030; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  483 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 

17. opfordrer Kommissionen til at yde 

støtte i form af eksisterende europæisk 

finansiering til strategiske nationale 

investeringsfonde og offentlige 

udviklingsbanker, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at give 

medlemsstaterne midlerne til at finansiere 

og udvikle de energikilder, de skønner 

nødvendige for deres udvikling; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  484 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude 

Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Miroslav Poche, Dan Nica, Miapetra 

Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at nå og 

overgå Det Europæiske Råds klima- og 
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energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 
energimål om at nedbringe 

drivhusgasemissionerne med mindst 

40 %, øge andelen af vedvarende energi 

med mindst 27 % og øge 

energieffektiviteten med mindst 27 % 

(med en målsætning på 30 %); 

Or. en 

 

Ændringsforslag  485 

Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en 

teknologineutral tilgang; 

17. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at støtte 

investering i udvikling af Europas egne 

energikilder på grundlag af en tilgang, hvor 

man prioriterer internaliseringen af 

eksterne omkostninger; mener, at 

statsstøtte og manglende internalisering 

af eksterne omkostninger fordrejer 

markedet, og opfordrer derfor 

Kommissionen til at sikre ensartede regler 

for alle med henblik på at afsende et klart 

investeringssignal for bæredygtige 

investeringer samt til at udfase de mest 

forurenende og farligste former for 

elproduktion; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  486 

Adina-Ioana Vălean 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 
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 DA 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. understreger, at EFSI bør fungere 

som en mekanisme, der kan gøre 

infrastrukturinvesteringer til en 

fuldstændig likvid aktivklasse med 

obligationer, der kan samles og handles 

på europæiske og globale markeder; 

bemærker endvidere, at institutionelle 

investorer som forsikringsselskaber og 

pensionsfonde, der har en naturlig 

tendens til at foretage langsigtede 

investeringer i reale aktiver, kun vil blive 

tiltrukket af standardiserede 

investeringsprodukter og en solid 

projektpipeline, der kan garantere sunde 

forretninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  487 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Paloma López Bermejo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. opfordrer Kommissionen og især GD 

TRADE til fortsat at presse på for at få 

indføjet et særligt energikapitel i det 

transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) med 

henblik på at fjerne USA's 

eksportrestriktioner på både råolie og 

flydende naturgas samt ophæve 

protektionistiske foranstaltninger; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  488 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. opfordrer Kommissionen og især GD 

TRADE til fortsat at presse på for at få 

indføjet et særligt energikapitel i det 

transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) med 

henblik på at fjerne USA's 

eksportrestriktioner på både råolie og 

flydende naturgas samt ophæve 

protektionistiske foranstaltninger; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  489 

Miguel Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. opfordrer Kommissionen og især GD 

TRADE til fortsat at presse på for at få 

indføjet et særligt energikapitel i det 

transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) med 

henblik på at fjerne USA's 

eksportrestriktioner på både råolie og 

flydende naturgas samt ophæve 

protektionistiske foranstaltninger; 

udgår 

Or. es 

Ændringsforslag  490 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. opfordrer Kommissionen og især GD 18. opfordrer Kommissionen til fortsat at 
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TRADE til fortsat at presse på for at få 

indføjet et særligt energikapitel i det 

transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) med 

henblik på at fjerne USA's 

eksportrestriktioner på både råolie og 

flydende naturgas samt ophæve 

protektionistiske foranstaltninger; 

presse på for at få indføjet etableringen af 

et udvekslingssystem på energiområdet 

mellem EU og USA i lyset af den 

nuværende og fremtidige udvikling inden 

for forskning, innovation og licensering 

af kraftledningssystemer såsom 

højspændingsledninger, der har til formål 

at udvikle et globalt netværk til deling af 

vedvarende energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  491 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. opfordrer Kommissionen og især GD 

TRADE til fortsat at presse på for at få 

indføjet et særligt energikapitel i det 

transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) med 

henblik på at fjerne USA's 

eksportrestriktioner på både råolie og 

flydende naturgas samt ophæve 

protektionistiske foranstaltninger; 

18. opfordrer Kommissionen til at afslutte 

forhandlingerne om det transatlantiske 

handels- og investeringspartnerskab 

(TTIP); 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  492 

Sorin Moisă 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. opfordrer Kommissionen og især GD 

TRADE til fortsat at presse på for at få 

indføjet et særligt energikapitel i det 

transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) med 

18. opfordrer Kommissionen og især GD 

TRADE til fortsat at presse på for at få 

indføjet et særligt energikapitel i det 

transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) med 
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henblik på at fjerne USA's 

eksportrestriktioner på både råolie og 

flydende naturgas samt ophæve 

protektionistiske foranstaltninger; 

henblik på at fjerne USA's toldmæssige og 

ikke-toldmæssige handelshindringer for 
både flydende naturgas og råolie; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  493 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Krišjānis Kariņš, 

Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian 

Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. opfordrer Kommissionen og især GD 

TRADE til fortsat at presse på for at få 

indføjet et særligt energikapitel i det 

transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) med 

henblik på at fjerne USA's 

eksportrestriktioner på både råolie og 

flydende naturgas samt ophæve 

protektionistiske foranstaltninger; 

18. opfordrer Kommissionen og især GD 

TRADE til at fastholde målsætningen om 

et særligt energikapitel i det transatlantiske 

handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

med henblik på at fjerne USA's 

eksportrestriktioner på både råolie og 

flydende naturgas samt ophæve 

protektionistiske foranstaltninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  494 

Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. opfordrer Kommissionen og især GD 

TRADE til fortsat at presse på for at få 

indføjet et særligt energikapitel i det 

transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) med 

henblik på at fjerne USA's 

eksportrestriktioner på både råolie og 

flydende naturgas samt ophæve 

18. opfordrer Kommissionen og især GD 

TRADE til fortsat at presse på for at få 

indføjet et særligt energikapitel i det 

transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) med 

henblik på at fjerne USA's 

eksportrestriktioner på både råolie og 

flydende naturgas samt ophæve 
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protektionistiske foranstaltninger; ubegrundede protektionistiske 

foranstaltninger; opfordrer i denne 

forbindelse Kommissionen til at sikre, at 

et sådant energikapitel ligeledes omfatter 

bestemmelser, der har til formål at styrke 

samarbejdet imellem EU's og USA's 

statsfinansierede 

energiforskningsprogrammer, navnlig det 

amerikanske ARPA-E-program. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  495 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. opfordrer Kommissionen og især GD 

TRADE til fortsat at presse på for at få 

indføjet et særligt energikapitel i det 

transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) med 

henblik på at fjerne USA's 

eksportrestriktioner på både råolie og 

flydende naturgas samt ophæve 

protektionistiske foranstaltninger; 

18. opfordrer Kommissionen og især GD 

TRADE til fortsat at presse på for at få 

indføjet et særligt energikapitel i det 

transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) med 

henblik på at fjerne USA's 

eksportrestriktioner på både råolie og 

flydende naturgas samt ophæve 

ubegrundede protektionistiske 

foranstaltninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  496 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. opfordrer Kommissionen og især GD 

TRADE til fortsat at presse på for at få 

18. opfordrer Kommissionen og især GD 

TRADE til fortsat at presse på for at få 
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indføjet et særligt energikapitel i det 

transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) med 

henblik på at fjerne USA's 

eksportrestriktioner på både råolie og 

flydende naturgas samt ophæve 

protektionistiske foranstaltninger; 

indføjet et særligt energikapitel i det 

transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) med 

henblik på at fjerne USA's 

eksportrestriktioner på både råolie og 

flydende naturgas samt ophæve 

protektionistiske foranstaltninger, som kan 

bidrage til at udvikle et mere 

konkurrencebetonet miljø for det 

europæiske erhvervsliv ved at mindske 

forskellene på energiomkostninger på 

begge sider af Atlanten; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  497 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Krišjānis 

Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Christian Ehler, 

Henna Virkkunen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18a. understreger, at et styrket 

energifællesskab skal være 

omdrejningspunktet for EU's 

energipolitik udadtil, og opfordrer 

Kommissionen til at fremsætte konkrete 

forslag på grundlag af rapporten fra 

arbejdsgruppen på højt plan vedrørende 

reformen af energifællesskabet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  498 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. opfordrer Kommissionen og 19. opfordrer Kommissionen og 
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medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet gennem blandt andet 

bedre implementering og håndhævelse af 

EU-retten, styrke dets institutioner og 

gennemføre vigtige infrastrukturprojekter 

for at sikre bedre integration med EU's 

energimarked og mekanismer til styrkelse 

af forsyningssikkerheden; 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet gennem blandt andet 

bedre implementering og håndhævelse af 

EU-retten, styrke dets institutioner og 

gennemføre vigtige infrastrukturprojekter 

for at sikre bedre integration med EU's 

energimarked og mekanismer til styrkelse 

af forsyningssikkerheden; påpeger, at dette 

skal ske med særlig henvisning til det 

strategiske partnerskab om energi med 

Ukraine; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  499 

Martina Werner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet gennem blandt andet 

bedre implementering og håndhævelse af 

EU-retten, styrke dets institutioner og 

gennemføre vigtige infrastrukturprojekter 

for at sikre bedre integration med EU's 

energimarked og mekanismer til styrkelse 

af forsyningssikkerheden; 

19. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet gennem blandt andet 

bedre implementering og håndhævelse af 

EU-retten, styrke dets institutioner og 

gennemføre vigtige infrastrukturprojekter 

for at sikre bedre integration med EU's 

energimarked og mekanismer til styrkelse 

af forsyningssikkerheden uden at ty til 

oprettelse af nationale 

kapacitetsmarkeder, der undergraver 

effektiviteten af det indre energimarked; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  500 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Adam 

Gierek, Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet gennem blandt andet 

bedre implementering og håndhævelse af 

EU-retten, styrke dets institutioner og 

gennemføre vigtige infrastrukturprojekter 

for at sikre bedre integration med EU's 

energimarked og mekanismer til styrkelse 

af forsyningssikkerheden; 

19. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet gennem blandt andet 

bedre implementering og håndhævelse af 

EU-retten, styrke dets institutioner, 

herunder oprettelsen af en parlamentarisk 

forsamling for Energifællesskabet, og 

gennemføre vigtige infrastrukturprojekter 

for at sikre bedre integration med EU's 

energimarked og mekanismer til styrkelse 

af forsyningssikkerheden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  501 

András Gyürk, Herbert Reul, Henna Virkkunen, Algirdas Saudargas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet gennem blandt andet 

bedre implementering og håndhævelse af 

EU-retten, styrke dets institutioner og 

gennemføre vigtige infrastrukturprojekter 

for at sikre bedre integration med EU's 

energimarked og mekanismer til styrkelse 

af forsyningssikkerheden; 

19. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet gennem blandt andet 

bedre implementering og håndhævelse af 

EU-retten, styrke dets institutioner og 

gennemføre vigtige infrastrukturprojekter, 

såsom tovejssammenkoblinger på tværs af 

grænserne, for at sikre bedre integration 

med EU's energimarked og mekanismer til 

styrkelse af forsyningssikkerheden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  502 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet gennem blandt andet 

bedre implementering og håndhævelse af 

EU-retten, styrke dets institutioner og 

gennemføre vigtige infrastrukturprojekter 

for at sikre bedre integration med EU's 

energimarked og mekanismer til styrkelse 

af forsyningssikkerheden; 

19. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundets aktiviteter, navnlig 

inden for vedvarende energi og 

energieffektivitet med henblik på større 

forsyningssikkerhed, energisamfundet 

gennem blandt andet bedre implementering 

og håndhævelse af EU-retten som f.eks. 

2020- og 2030-målene, styrke dets 

institutioner og gennemføre vigtige 

infrastrukturprojekter for at sikre bedre 

integration med EU's energimarked og 

mekanismer til styrkelse af 

forsyningssikkerheden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  503 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet gennem blandt andet 

bedre implementering og håndhævelse af 

EU-retten, styrke dets institutioner og 

gennemføre vigtige infrastrukturprojekter 

for at sikre bedre integration med EU's 

energimarked og mekanismer til styrkelse 

af forsyningssikkerheden; 

19. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet gennem blandt andet 

medtagelsen af Island og Schweiz, bedre 

implementering og håndhævelse af EU-

retten, og gennemføre vigtige 

infrastrukturprojekter og 

efterspørgselsreduktion for at sikre bedre 

integration med EU's energimarked; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  504 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet gennem blandt andet 

bedre implementering og håndhævelse af 

EU-retten, styrke dets institutioner og 
gennemføre vigtige infrastrukturprojekter 

for at sikre bedre integration med EU's 

energimarked og mekanismer til styrkelse 

af forsyningssikkerheden; 

19. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet blandt andet ved at 

gennemføre vigtige infrastrukturprojekter 

for at sikre bedre integration med EU's 

energimarked og mekanismer til styrkelse 

af forsyningssikkerheden, navnlig ved at 

støtte Blue Stream-projektet om en russisk 

gasrørledning; 

Or. fr 

Ændringsforslag  505 

Flavio Zanonato, Martina Werner, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Clare Moody, 

Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet gennem blandt andet 

bedre implementering og håndhævelse af 

EU-retten, styrke dets institutioner og 

gennemføre vigtige infrastrukturprojekter 

for at sikre bedre integration med EU's 

energimarked og mekanismer til styrkelse 

af forsyningssikkerheden; 

19. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet gennem blandt andet 

bedre implementering og håndhævelse af 

EU-retten, styrke dets institutioner og 

gennemføre vigtige infrastrukturprojekter 

for at sikre bedre integration med EU's 

energimarked og mekanismer til styrkelse 

af forsyningssikkerheden, idet man undgår 

behovet for nationale kapacitetsmarkeder, 

der undergraver effektiviteten af det indre 

energimarked; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  506 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Philippe De 

Backer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet gennem blandt andet 

bedre implementering og håndhævelse af 

EU-retten, styrke dets institutioner og 

gennemføre vigtige infrastrukturprojekter 

for at sikre bedre integration med EU's 

energimarked og mekanismer til styrkelse 

af forsyningssikkerheden; 

19. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

energisamfundet gennem blandt andet 

bedre implementering og håndhævelse af 

EU-retten, navnlig igennem bedre styring, 

strømlining af procedurer og bedre 

udnyttelse af IT-værktøjer med henblik på 

at mindske den administrative byrde, 
styrke dets institutioner og gennemføre 

vigtige infrastrukturprojekter for at sikre 

bedre integration med EU's energimarked 

og mekanismer til styrkelse af 

forsyningssikkerheden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  507 

Miriam Dalli 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19a. fremhæver behovet for at styrke 

Euro-Middelhavssamarbejdet om gas, 

elektricitet, energieffektivitet og 

vedvarende energi; anmoder 

Kommissionen om at fremskynde 

oprettelsen af Euro-Med-gasplatformen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  508 

Olle Ludvigsson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19b. understreger, at der er behov for at 
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modernisere og dekarbonisere 

opvarmningssektoren gennem brug af 

vedvarende brændstoffer, navnlig 

fjernvarme, for at mindske importen af 

gas og emissionerne, idet man samtidig 

forbedrer forsyningssikkerheden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  509 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19b. anerkender, at EU er afhængig af 

importeret energi til opvarmning; erindrer 

om, at ambitiøse mål for energieffektivitet 

og vedvarende energi, mere integrerede 

energimarkeder og renovering af 

fjernvarmesystemer sammen med 

indsættelse af teknologier som 

varmepumper er de bedste instrumenter, 

EU kan anvende til at mindske denne 

afhængighed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  510 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19b. understreger, at der er behov for 

innovation inden for vedvarende 

varmeteknologier for at mindske 

importen, sænke omkostningerne, 

forbedre systemets ydelse, lette 



 

AM\1065517DA.doc 135/135 PE560.739v01-00 

 DA 

systemintegrationen og hæve 

temperaturniveauet for at dække visse 

industrisektorers efterspørgsel på varme 

med høje temperaturer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  511 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19b. opfordrer Kommissionen til at 

vedtage en EU-strategi for opvarmning og 

køling, hvori man identificerer alle 

nødvendige foranstaltninger og synergier 

inden for bolig-, handels- og 

industrisektoren, for at mindske denne 

afhængighed, idet man samtidig bidrager 

til EU's energi- og klimamål, styrker den 

europæiske økonomis konkurrenceevne, 

stimulerer vækst og jobskabelse samt 

fremmer systeminnovation; understreger, 

at man i denne strategi for opvarmning og 

køling bør tage højde for alle 

energiunionens fem dimensioner; 

Or. en 

 


