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Ændringsforslag  37 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 62 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

62. opfordrer Kommissionen til også at 

prioritere EU’s geopolitiske uafhængighed 

gennem fælles EU’s forhandlingsposition 

over for tredjelande, herunder gennem en 

rettidig revision af forordningen om 

gasforsyningssikkerhed og af afgørelsen 

om oprettelse af en mekanisme for 

udveksling af oplysninger vedrørende 

mellemstatslige aftaler på energiområdet; 

understreger vigtigheden af en prismæssigt 

overkommelig, bæredygtig og sikker 

energiforsyning; understreger, at det er 

hver enkelt medlemsstats ret at 

sammensætte sit eget energimiks; 

62. opfordrer Kommissionen til også at 

prioritere EU’s geopolitiske uafhængighed 

gennem fælles EU’s forhandlingsposition 

over for tredjelande, herunder gennem en 

rettidig revision af forordningen om 

gasforsyningssikkerhed og af afgørelsen 

om oprettelse af en mekanisme for 

udveksling af oplysninger vedrørende 

mellemstatslige aftaler på energiområdet; 

understreger vigtigheden af en prismæssigt 

overkommelig, bæredygtig og sikker 

energiforsyning; understreger, at hver 

enkelt medlemsstats ret at sammensætte sit 

eget energimiks er garanteret i 

traktaterne, men at et regionalt 

samarbejde (f.eks. i Østersøområdet, 

Sydøsteuropa, Central- og Vesteuropa og 

Nordsøområdet) ville gøre det muligt at 

opnå besparelser og andre fordele for det 

europæiske energisystem; 

Or. en 
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Ændringsforslag  38 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 56 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

56. understreger, at energiunionen kan 

opnås gennem en forstærket EU-indsats på 

følgende områder: et konkurrencedygtigt 

indre marked for energi, et stærkt 

europæisk forvaltningssystem, forskning 

og innovation, nye investeringer, der kan 

forbedre de grænseoverskridende 

infrastrukturer og sammenkoblingslinjer, 

der kan levere bæredygtighed og sikkerhed 

til en energiomstilling, som kan sætte skub 

i vækst og jobskabelse og på lang sigt give 

overkommelige energipriser for 

husholdninger og virksomheder og dermed 

forebygge og bekæmpe energifattigdom; 

56. understreger, at energiunionen kan 

opnås gennem en forstærket EU-indsats på 

følgende områder: et konkurrencedygtigt 

indre marked for energi, et stærkt 

europæisk forvaltningssystem, forskning 

og innovation, nye investeringer, der kan 

forbedre de grænseoverskridende 

infrastrukturer og sammenkoblingslinjer, 

der kan levere bæredygtighed og sikkerhed 

til en energiomstilling, som kan sætte skub 

i vækst og jobskabelse og på lang sigt give 

overkommelige energiudgifter for 

husholdninger og virksomheder og dermed 

forebygge og bekæmpe energifattigdom; 

Or. en 

 

 


